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EEN DORP VOL CAFEETJES. DEEL 18
LAATSTE DEEL OVER HET
GEHUCHT ‘T HONTSEIND

PAGINA 5

EEN STEM UIT ONZE STREEK,
JAN VAN WOENSDRECHT

PAGINA 21

BUREN
PAGINA 52

ENKELE POORTEN IN
OSSENDRECHT

PAGINA 54

* .

A-1‘-1.)

_ ‘W



VOORWOORD

Ondanks herhaalde oproepen tot het inleveren van kopij voor onze Tijdingen komen er niet veel mensen
over dc brug. Onzc ‘vaste’ schrijvers -zo mogen we ze inmiddels toch wel noemen- laten zich echter niet
onbetuigd en lijken we] steeds enthousiaster te worden.

Jac van dcn Busschc gaat onvcrsaagd door met zijn cafcetjcs in Ossendrecht on wc sluiten dc cafcctjcs in
het vroegere gehucht Hontseind af. We beginnen met de hoeve Brouwerij en bijbehorend café De
Vergulde Roos en eindigen met cafe De Gouden Leeuw waar onze heilige zuster Marie Adolphine geboren
is! Pagina 3.

Jan van Elzakkcr ontdekt cen schrij ftalent in Wocnsdrecht onder het pseudonicm Jan van Woensdrecht.
Eigenlijk is het Jan van Pul ofis het Piet van Pul.....? Kunt u het nog volgen? Lees verder op pagina 21.

Willy Groffen klapt uit dc school over de burcn: Wat ecn bcndc. Pagina 52.

Jac van den Bussche kwam tij dens zijn zoektocht naar cafeetjes ook nog wat foto’s van poorten tegen. Zie
pagina 54.

Een oproepz

Wie hee de ‘kerkbladjes’ nog van de parochie Woensdrecht met daarin de ‘Brieven en
blaaikes van Tiest den Dekker’??

Jan van Elzakker, telefoonnr. 0164 - 61 22 24

Inhoudz

- Voorwoord .................................................................................................................... ..p. 02
— Een dorp vol cafcctjcs, ‘t Hontscind 4, Jac van den Bussche ....................................... ..p. 03
- Een stem uit onze streek,

hoe Piet van Pul ook als Jan van Woensdrecht door het leven ging, Jan van Elzakker p. 21
- Buren, Willy Grqffen ...................................................................................................... ..p. 52
- Enkele poorten in het Ossendrecht van 1934/1935, Jac van den Bussche ................... ..p. 54
- Informatie voor de lezer, redactie .................................................................................. ..p. 56
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EEN DORP VOL CAFEETJES (Deel 18)
door J. van den Bussc/ze

’t Hontseind 4

£1 7 “gm,” "om } et dit vierde deel sluiten we de
‘E I § cafeetjes in het voormalige_..- — .mun R gehucht Hontsemd af.

5 -T ,,, ,,,, ‘ ‘ ' O‘ E Twee cafeetjes aan de zuidkant hebben we
" "'° °" " ' al eerder besproken in Tijding 2008-3, te

W Q

Z

/;___II __ weten café Looizicht in het Kerkepadje en
\ café T0! hier en niet verder in de Kerk-

Ve-rva un slut straat.
K I4 ‘(I“'8” We gaan nu verder naar de hoek Kerk-

'l'°°"'°"' straat/ Zr. Marie-Adolphinestraat.mm:-war C
Camsiq 'NIn(wI['
E

De Steenhoefl Brouwerij

Een juiste bouwdatum van de hoeve is niet bekend. Een eerste vennelding zien we in het jaar
1653 en waarschijnlijk is aan het cindc van dc Tachtigiarige Oorlog uit een vroegerc bouwval dit
pand opgetrokken. Er is wel eens gesuggereerd dat hier een klooster zou hebben gestaan, omdat
het achterliggende terrein aan de toen zogeheten Binnenweg, nu Kerkstraat, begijnengrond werd
genoemd. De naam bcgijn verwij st naar een mannen- en vrouwenorde die gesticht werd in de 12c
eeuw door Sinte Begga en die veel volgelingen had in begijnenhoven.
Verder stonden als bezit bij de Steenhoef venneld: de schoenmakersheiningen, de Hille, het
Beijltje, de drie Gemeten, het Eesterbos, de Gorsveldekes, het land van den amien en de Leem-
berg. De Potterijen en het Slagvelt in dat gebied behoorden toe aan de heer van Westkerken, ter-
vvijl in 1 653 de hoeve eigendom was van de in Brussel wonende heerAert Jacobs en mevrouw Van
Eijck. De laatste had meer bezit in Ossendrecht. Begin l8e eeuw hoorde de hoeve toe aan de
heren VanAeitsen. Maria van Aertsen, Vrouwe van den Zuidpolder en gehuwd met baron van Pol-
nits was de laatste uit dat geslacht die eigenares was van de Steenhoef. Ook werd Gerard Barends
nog als pachter vemoemd in 1797.
Voor I840 was de hoeve een bezit van Johannes van Lindonk, tewvijl de weduwe van Pieter van
Lindonk tegenover de Steenhoeve een woonhuis bezat. Later gingen deze allebei over naar
Johannes Bapt. en Josephus Mous.

CAFE DE VERGULDE ROOS

In 1867 begon landbouwer, bierbrouwer en herbergier Ludovicus Melchior Philips uit Stabroek,
gehuwd met de Osscndrechtse Louisa Melsen, er het café DE VERGULDE ROOS. Hij liet aan
de kant van de Kerkstraat een brouwerij bouwen met de naam De Witte Zwaan. Na tien jaar over-
leed deze eerste brouwer en zoon Willem Philips met vrouw Maria Antonissen namen het over.
Voor I900 werd Maria weduwe en nam zij de Amsterdamse brouwer Bemardus Johannes Smelts
in dienst, die nabij dc brouwerij op no. 192 woonde. Enkele jaren later vertrok deze ‘hulp’ terug
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KERKSTRAAT

naarAmsterdam, de ‘arme’ weduwe achterlatend met 8000 gulden schuld! In 1901 werd de brou-
werij tc koop aangeboden en Maria vcrtrok op 3 april 1902 naar Ekcren.
De nieuwe bewoners Vic Musters en diens vrouw J. B. Melsen gingen op de moderne tour en
plaatsten in 191 5 een motorpomp in hun bedrij f; ze bleven tot 1920 bierbrouwer en herbergier.

Later woonden hier Petrus
"z ” T * . Johannes Janssens en Johanna

Louisa Jansen, die na vertrek
naar Frankrijk werden opge-
volgd door B. A. v Dijke — Poot.
Inmiddels waren brouwerij en
café opgedoekt en kwamen in
1930 vanuit de Laagstraat Jae
Koolen en Ida Jansen op de hoe-
renhoeve wonen. Ze vertelden:
“Toen wij daar kwamen wonen
was de naam De Witte Zwaan op
de voorgevel nog te zien." Zij
bleven hier tot 1967 en verkoch-
ten toen hun boerderij aan de
gemeente Ossendrecht. Die liet
het woongedcelte afbrcken en

i i nam de bijbehorende schuren
- nog enkele jaren in gebruik als

opslagmimte. Omstreeks l97l
werden ook de schuren gesloopt
en kwam er op deze locatie een
winkelcentrum. In de volks-
mond was en is de naam De
Brouwerij een begrip geworden
en niet voor niets kreeg het win-
kelcentmm dan ook deze naam
toebedeeld.
Voordat de gemeentelij ke herin-
deling per l januari I997 onaf-

‘ wendbaar werd liet het laatste
Tweemaal hoeve De Brouwerij. Boven de boerderij rond
I 920 en onder de vernieuwde van I 954 tot I 971 gemeentebesmur van 055%-
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drecht als een soort afscheidsgeschenk een standbeeld van een brouwer op het Brouwerijplein
p1aatsen.Aan de andere kant van de straat staat ‘het kanon’.

Het kanon

Op 6 oktober 1944 kwam in de late namiddag bij ons door de straat, thans Koningin Wilhelmina-
straat, een Duits militair transport met daarachter een kanon. Dit kanon stond eerst in de Laag-
straat, maar door de snelle opmars van de geallieerde legers werd het verplaatst naar de O.L.V. ter
Duinenlaan. Terwijl wij dit aanschouwden was ineens mijn zwager, Jac van Dooren, die bij ons
inwoonde. verdwenen. Later vertelde hij zijn vrouw: “Daar liep een man die ik graag even wilde
spreken.” De waarheid was echter anders.
Jac volgde het kanon dat geplaatst werd op ongeveer 50 meter afstand van het huis van Piet Cla-
rijs. Piet van Nellekes genoemd, dat tegenover de Duinstraat stond.
Hij ging heel voorzichtig deze woning binnen, wetend dat daar twee verzetsstrijders aanwezig
waren bij de toen daar wonende familie Van den Eijnden — Mous. Deze was voerman van O.L.V
ter Duinen, waar meer verzetslieden huisden. Verdekt opgesteld, achter de gordijnen, keken ze
samen naar de plaatsing van het kanon. De Duitse soldaten maakten een ontredderde indruk.
Zoals later bleek haddcn ze geen nachtrust en ook die dag geen voeding gehad. Het voertuig
bracht hen, toen het kanon was opgesteld, naar het pompstation van de waterleiding. Zij lieten
onbewaakt, waarschijnlijk voor een korte onderbreking, het kanon en de twee mitrailleurs achter.
De drie verzetsvriendcn waren direct paraat. Jac wist snel de scharnieipen van het sluitstuk te ver-
wijderen en nam dit zware brok metaal voor zijn rekening; de twee anderen droegen ieder een
mitrailleur en bereikten zo vlug als dat mogelijk was het riviertje de Heiloop, waar het buitge-
maakte in werd geworpen.
Jac kwam, schijnbaar heel rustig, terug thuis. Gelukkig volgden er geen represaillemaatregelen
van de Duitse soldaten, ofmisschien waren hun gedachten al meer gericht op overgave. De vol-
gende morgen rond zes uur waren de Canadezen reeds gevorderd tot aan de Schapendreef en de
Duitsers hadden zich in de bossen nabij het pompstation teruggetrokken. De opmars via Calfven
naar Hoogerheide startte pas na de middag en al direct vielen er doden en gewonden en volgde de
overgave. Enkele dagen later vertelde Jac mij het gebeuren rond het kanon, maar hij liet mij belo-
ven het niet door te vertellen. We hebben het sluitstuk uit het water gehaald en het voor hem, als
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smid van beroep, in ons schunrtje als aambeeld opgesteld. In 1945 kwam het gemeentebestuur
met hetplan om het achtergebleven kanon als oorlogsgedenkteken te behouden. Toen Jac dit hoor-
de verwittigde hij de gemeentebode, zijn neefPaulus Kil, dat het sluitstuk in zijn bezit was en dat
het bij hem opgehaald kon Worden, hetgeen ook geschiedde. Het bleek een Duits kanon van Fran-
se makelij, gebouwd in 191 7, type 1 15C M.L.E. Schneider. In eerste instantie kreeg het een plaats
bij het bevrijdingsmonument nabij de protestantse kerk en het toenmalige gemeentehuis. Toen in
1982 een grote uitbreiding van het gemeentehuis volgde, verhuisde het kanon naar de hoek
Zr.Marie Adolphinestraat / Molen-
straat.

De domeingrond met vier cafés:

We lopen vanaf die hoek verder de
Zr.Marie Adolphinestraat in en
komen vanaf de Meulenberg tot de
Molendreefbij een strook grond die
tot het jaar 1852 onbebouwd was.
Het gebied behoorde tot die tijd toe
aan de Domeinen en deze instelling
bood in 1850 de strook particulier te
koop aan. In de loop der jaren zijn
hier vier verschillende cafés geves-
tigd geweest.

CAFE DE VOLKSVRIEND (café vanaf 1904 tot 1945)

Z0 bouwde op de hoek Meulenberg/Zr.Marie Adolphinestraat Bemard Clarijs in 1904 zijn woon-
huis met café De Volksvriend. Bernard, die als polderjongen in Duitsland werkzaam was
geweest, trouwde met de Hoogerheidense Virginia Sebrechts. Zij bouwden met zijn verdiende
centen een huis met café ter grootte van 26m’. In 1908 schafte hij een traporgeltje aan waarmee hij
niet alleen muzikaal vermaak in zijn
café bracht maar daarnaast ook de ker-
missen afging. Het orgeltje kreeg de
naam “Schoetje”, een naam die ook
al vrij snel als bijnaam voor Bernard ‘
werd gebruikt. In 1920 werd in zijn
café een groot orgel geplaatst van de
Belgische orgelbouwer Remond
Duwyn, die in Charleroi in een kerk-
orgelfabriek in dienst was.
Café De Volksvriend sloot in 1945
zijn deuren, waarna de caféruimte in-
gericht werd als woonruimte.
Omstreeks 1979 werd ook de
woning afgebroken om de aanslui-
ting Meulenberg/Zr. Marie-Adol-
phinestraat te realiseren.
(Tegenover cafe De Volksvriend was Arie van Keulen in 1895 een smederij begonnen. Ook de
woningen van de vroegere aannemers Piet de Boog en Jappe Smout stonden aan deze kant van de
weg.)
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CAFE DE POSTKOETS (café vanaf 1852 tot 1906)
Ten noorden van cafe De Volksvriend bouwde Johannes van den Bussche met zijn nieuwbakken
vrouw Catharina Suijkerbuijk in 1852 zijn cafe De Postkoets.
Behalve herbergier was Johannes ook koopman en zijn herberg was een aanlegplaats voor het
halen en brengen van post en reizigers. Dagelijks kwam de postkoets bespannen met twee of met
vier paarden. ook wel diligence genoemd, langs bij Johannes. Een reis met dit vervoemiiddel
van bijvoorbeeld Amsterdam naar Brussel duurde wel vier dagen. Misschien was het dus we] han-
dig dat wagenmaker Martien Peters en zijn vrouw Cornelia Hazen vlakbij De Postkoets woon-
den. Zij waren tevens pachters van de daarbij liggende domeingronden.
Toen in 1887 de tramverbinding Bergen op Zoom - Antwerpen tot stand kwam verviel de functie
van het halen en brengen van post, alleen voor het vervoer van burgers bleef de postkoets nog
enige jaren in dienst. Ondertussen had Johannes in 1880 de herberg met de daarbij behorende
werkzaamheden overgedaan aan zijn kinderen. In het jaar 1906 werd café De Postkoets gesloten
en kort daama verkoeht.

V. I1 n.l. de cqfés De Volksvriend, De Postlmets en De I/I‘£IC'/If/\'£7IZ De stoel is op weg naar de inwg'j-
ding van HetBeale‘/'e op hetHageland1'n 1935.

CAFE DE VRACHTKAR (café vanaf 1877 tot 1928)

We vervolgen onze weg en komen bij cafe De Vrachtkar uit 1877 van uitbaters Jos Dominicus en
Maria Theresia Dierkx. De naam van hun cafe duidt al aan dat J os naast herbergier ook vrachtrij-
der was. Met name houttransport was zijn belangrijkste bron van inkomsten. Dat hout was voor
de verwanning van de woning en ook de bakkers moesten het daamiee doen. Jos had soms ook
een bodelijntje ofwel boodsehappendienst en was op afspraak aanwezig na de koopdagen, die
vroeger veel plaatsvonden.
De herberg bracht op, maar soms ging Jos hiervoor te ver. Het was verboden zonder vergunning
muziek te maken en te dansen. De familie vertelt: Het was op een zomcrzondagavond. Een muzi-
kant was in de herberg aanwezig en jongeren wilden graag een dansje doen. Om dan volk bij volk
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te houden en wat te verdienen stemde Dominicus
toe.
Vlug liep hij naar buiten, zag daar zijn nichtje Kaatje
Dierkx en enkele andere kinderen, stopte ze wat
snoepjes in dc hand mot dc opdracht direct te waar-
schuwen als veldwachter Dingemans in aantocht
was. Met een gerust hart ging hij terug naar binnen.
Na een tijdje vloog de deur open en Kaatje riep:
“Nonkel, de veldwachter komt er aan.” Te laat: hij
stond al achter haar, waarop Jos nijdig antwoorddez
“Du zien 1'/cverdomme zel/‘ok we/.”" Gelijk café slui-
tcn en proces vcrbaal. Dat gebeurde in I915 nog een
keer.
Maar ze hebben het overleefd en lang zelfs. . ..Jos en
Maria vicrdcn hun goudcn bmilo in De Vrachtkar:
Gij bent een paar van 50jaren—>
Verbonden door een band
Mogc god u nog bcwarcn
Tot het feest van Diamant

Het cafe wcrd in I928 gcsloten en gcsloopt en daar
is later een nieuwe woning gebouwd.
Vermeldenswaardig is nog dat tien jaar later. in
I938, een klcinzoon van Jos en Maria, dc in I913 aan het Hondseind gcborcn wiclrcnncr Sjcf
Dominicus, de Tour de France gereden heeft.

CAFE DE KOOPHANDEL (1852-1939) CAFE DE VEEHANDEL (1939- 1989)
DE HARMONIEZAAL (1989 tot heden)

Op het noordelijkste puntje van het Domeinperceel lieten Johannes Dominicus en Dimphina Cou-
wenberg in 1852 herberg De Koophandel bouwen. Een naam die logisch gekozen was omdat
Johannes veehandclaar van bcrocp was.
Toch niet zo’n eenvoudig beroep; voor aan- en verkoop was het nodig het gewicht en de gezond-
heid van het dier goed in te schatten. Hiervoor werden enkele personen in een doip aangewezen,
de zogcnaamde schattcrs, die pcrjaar. buiten de handel om, een vergoeding ontvingen van 65 gul-
den. Ook voor het castreren der dieren was kennis en vaardigheid nodig; weeggerei en meetappa-
ratuur waren toen nog niet beschikbaar. De waag ofdorpsweegbrug kwam pas na 1880.

ln 1859 werd de zaak overgenomen door veehandelaar Christiaan van der Poel, die gehuwd was
met mutsenmaakster Catharina Smout.
Christiaan kende veel tegenslag: zo overleed zijn eerste vrouw in 1865 terwijl zijn tweede vrouw,
de Bergse Johanna Wei_jts_ in I885 overleed met achterlating van elfkinderen. In I886 trad Chris-
tiaan wederom in het huwelijk, nu met zijn derde vrouw Anna Rommers, maar ook haar overleef-
de hij. Uiteindelijk overleed Christiaan zelfin 1907 en werd opgevolgd door Benedictus van der
Poel. zijn dcrde zoon uit zijn tweedc huwelijk. Bencdictus was gehuwd met Johanna van de Bus-
sche en zij hadden de tijd mee. Ossendrecht kende namelijk in die tijd veel polderjongens die voor-
al in Duitsland goed verdienden. En de oud-Duitslandgangers Jan van der Poel en Bet Ketelaars.
die bij Dictus inwoonden, konden goed adviscrcn in dc contactcn met die poldcrjongcns. Bi_j vclc
gezinnen was toen geld genoeg voorhanden om bij Benedictus jaarlijks een of twee mestvarkens
te kopen.
Met het uitbrcken van dc Ecrstc Wercldoorlog brak con mocilijkc tijd aan maar dat gold zckcr niet
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voor de veehandel en de herbergen in de grensstreek. Het bracht handel, misschien niet altijd
legaal, nicuwe omzet en voordelcn. Bencdictus en Sjo draaiden goed en zijn nog eigenaar
geweest van café Het Hoekske, de latere Boulevard. Hij verhuurde het aan zijn halfzuster die met
de postbode Johannes Franciscus Busch uit Roosendaal getrouwd was. Het echtpaar Van der
Poel-Van den Bussehc breidde hun handel uit en de drie zoons Floran, Michel en Eugene leerden
de knepen van het vak, bezochten de veemarkten te Rotterdam en ‘s-Hertogenbosch.

/

Rechts cqfé Victoria, links De Harmoniezual

<— In I934 kwam minister Mar-
chant in De Harmoniezaal (toen
De Koophandel genaamd) de eer-
ste huish0ua'sch00l in Ossen-
drecht openen. Helaas ging deze
school weersnel rerzie1e.' de arme
kinderen /conden het niet beralen
en de rijke kinderen warden [lever
naar buitenlandse Fransralige
sc.-ho/en gestuurd.

In 1934 werd ter gelegenheid van
het vijftigjarig bestaan van hanno-
nie De Hoop in Ossendrecht een
groot muziekfestival georgani-
seerd; vijf keurig opgebouwde
kiosken werden beschikbaar
gesteld als strijdtoneel, waar vol
overgave de uitgenocligde mu2iek-
groepen zieh aan het publiek pre-
senteerden. Dictus kon a1smedeor-
ganisator terugzien op een zeer
geslaagde festijn. Op 13 februari
1939 overleed hij op 58-jarige 1ee1°-
tijd. Zoon Michel, gehuwd met
Marie Verdult, nam het café en de
veehandel over. En zij wijzigden
de naam van het cafe in De Veehan-
del.
Dc Tweede Wereldoorlog brak uit
metals gevolg dat de overheid dis-
tributiebonnen ging verstrekken
om tot een eerlijke verdcling van
o.a. voedsel te komen. Particulier
mocht nog wel een varken gemest
Worden maar de veehandel werd
aan banden gelegd. Tegen deze
regeling werd echter wel wat
gezondigd. Na de oorlog kwam de
handel weer op gang hoewel de ver-
koop van biggen terugliep.
<— In 1947 verbouwde Michel de
vecstallen achter zijn cafe tot een
feestzaal. Er kwam nu meer ruimte
voor de biljartclub, dansvloer,
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orgelmuziek en wekelijkse repetities.
Harmonie De Hoop, voorheen gesetteld in zaal De Vrcde,
vestigde zich in ditzelfde jaar als vereniging in het cafe van
Michel, waardoor de nieuwe zaal al snel ‘De Hannoniezaal’
genoemd werd. Vole andere Ossendreehtse verenigingen
vonden na 1947 eveneens de weg naar café De Veehandel
zoals o.a. de toneelvereniging, de vogeltjesclub, de EHBO,
buurtschap De Molenakkers. de vogelpikelub, de vrouwen-
bond. de biljartclub, de hondenclub, visclub ’t Botje. de
bejaardenbond, Weinug Ossum.
Toen Michel en Marie in 1967 stopten met de zaak werd de
veehandel opgeheven en nam hun Zoon Dick, die gehuwd

was met Jose de » 7
Caluwé. het café _
ovcr. In 1 978 _
kwam José plot‘ Cedertk in iiiwiigisaymchitgs gebederi i
seling te overlij- -ie Z*,e=~»I.i»+*1='*r~'~ ‘
d¢n_ hctgccn ccn Benedictus van der Poel 1

I _ I _ _ ac 110.01 van ,

Zwdre bidg was Jeanna Ca1 v n der Bussdw ,
voor Dick. Na 1- » ~

1' ' '&“-‘ i——\#’

haar dood werd
<—Dick in zijn café bijgestaan door Nico de Werd en
diens vrouw Pauline. Toen in 1988 ook Dick na een
cmstigc ziektc overleed gingcn Nico en Pauline verder
met het beheer; Zij veranderden de naam van het café in
1989 in De Harrnoniezaal. Ollicieel kochten zij de
zaak in 1997 en zijn ook nu in hctjaar 201 1 nog steeds
de uitbaters van dit bijna 160jaar oude café.

CAFE “SJAAK VAN TOBlES” (1904 t/m 1931) I CAFE VICTORIA (1931 tlm 1997)

We steken even de Zr. Marie Adolphinestraat over om de daar staande cafes te bespreken. In
december 1904 begon Sjaak Wouters( x Van Loon) er met zijn café, genaamd Bij Sjaak van
Tobies. Het was een drukbezocht wielercafé waarin ook een schuttersclub gevestigd was. Sjaak
werkte samen met zijn twee zoons Rene en Victor bij rijwielfabrikant De Mo]. In 1931 nam Vie-
tor. die gehuwd was met Nelly Overbeeke uit Hoogerheide, de zaak van zijn ouders over en kreeg
het cafe de naam Cafe Victoria. Vic was een oud-wielrenner en had in zijn jonge jaren de Belgi-
schc renner Alfons Spiessens als idool en zodoende kreeg Vic in Ossendrecht de bijnaam De
Spies, een naam die ook nu nog steeds door zijn kinderen wordt meegedragen. Naast zijn cafe
begon Vic als rijwielconstructeur met zijn eigen etsenmerk De Leeuw en hij werd tevens verte-
gcnwoordigcr van Singer naaimachines. Ook zijn cafe werd in dc jaren dertig van dc vorige ceuw
uitgebreid. Er werd een danszaal aangebouwd, voorzien van een typisch houten koepeldak, spe-
ciaal bestemd voor de akoestiek van de in die tijd populaire draaiorgels. Met Ossendrechtse ker-
mis hebben er in dc dertigcrjaren soms wel zcven uit Belgic komende orgels in het dorp gestaan.
De prijs per dans, in twee delen uitgevoerd, was 3 cent. later opgevoerd naar 5 cent.
Toen in augustus I939 de mobilisatie volgde kwamen er vele Nederlandse soldaten naar Ossen-
drecht, waar ook cafe Victoria de vruchten van plukte. Dit duurde echter niet Iang want de Tweede
Wereldoorlog brak uit metals gevolg een moeilij ke periode van ruim vierjaar bezetting.
Na de oorlog werd het vertonen van speel lms heel populair en Vic rook zijn kans. In Bergen op
Zoom was een bioscoop en daar wettelijk een afstand van minstens 12 km tussen twee lmzalen
verplicht was, greep Hoogerheide ernaast. Reeds in I937 bij het huwelijksfeest van prinses Julia-
na en prins Bernard was er voor de schoolkinderen al een lm te aanschouwen geweest en Vic
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richtte zijn danszaal in als lmzaal en
begon op zaterdag en zondag met het
vertonen van speel lms. In 1964 nam
hun dochter Jeanne, gehuwd met Kees
Klop. het eafé over; hierbij werden ech-
ter de etsenzaak en de lmzaal gesIo-
ten. Kees Klop was een fervent wie1er-
lie iebber, was lid van het Ossen-
drechtse wielercomité en medeorgani-
sator van vele koersen in ons dorp. In
1967 overleed Jeanne en Werd het café
overgedaan aan Jo van den Bergh en
Jeanne Bogers. Zij lieten in 1977 de
danszaal ombouwen tot een feestzaal
en bleven tot 1991 de uitbaters van

-..-_—. café Victoria. Nico de Werd en zijn
‘ vrouw Pauline werden de volgende

eigenaars. In 1997 kocht Nico de Har-
moniezaal van Dick van de Poel waar-
na hij café Victoria sloot. In het jaar
2000 Werd het pand verkocht aan
Chris Hectors die er een computerzaak
en internetcafé in oprichtte. Het inter-
netcafé is inmiddels gesloten maar de
computerzaak is hier nog steeds

-1 , gevestigd.
“ii '*__'gl. Foto

Boven: Nellie de Spies voor cqfé W010-
ria en daaronder: wederom op de
stoep voorcafé Victoria r0nd1940
Derde foto: In I 959 werd voor her
eerst in Nederland een a'ameswieler-
koers gehouden. Enjawel, dit gebeur-
de in Ossendrecht. Winnares Elly
Jacobs wordt rechts geflankeerd door
CamielMattheussens en daarnaastDe
Spies. Links het huis van de Daaykes.
Onder: bouwtekening van de zaal We-
toria, daarnaast de achterkani‘ van de
zaal

$:l\
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F010 boven van i 1925: V.l.n.l: Victor: Siefim, Bernard (S('l10€U€) en Piet Clarijs voor het
Remond D1111-:1’Il orgel in het cafe van Levien C/ari/"s in de Dorpsslraat.

Orgels

In de Middeleeuwen begon men in de kerken met orgelmuziek. Deze vaak grote en
monumentale gebouwen waren voorzien van Romaanse of Gotische boogzolderingen en
brachten het geluid zeer goed over. Heeft men zich in Belgié en het zuiden van Nederland
door deze goede akoestiek laten leiden? Rond de jaren dertig van de vorige eeuw werden in
de Zuidwesthoek danszalen gebouwd met houten koepeldak. Een groot rechthoekig gebouw
met ramen en deuren en daarop geplaatst een koepel, die door twee topgevels en drie
verstelbare trekstangen inwendig, in de juiste vorm werden geconstnleerd en met dakleer
waterdicht werden opgeleverd. Als eerste geplaatst bij Adrianus 'Kanus' Stuyts in
Hoogerheide en in Ossendrecht bij Wouters - Overbeeke. Deze speciale bouwvonn
bevorderde de volle klank van orgelmuziek en kreeg opvolging te Ossendrecht, Woensdrecht
en Hoogerheide.
Na de periode van trap- en draaiorgels kwam de elektrische aandrijving tot stand Wat het
goede tempo en vast dansritme bevorderde. De muziek werd weergegeven via afdruk van een
hard kartonnen harmonicaboek. Daarna werden de eerste trommels en triangels, en weer
later de accordeons op de orgels aangebracht. Dat was meer show, het geluid kwam
reehtstreeks van het speciale draaiboek. Het kreeg de naam Jazz-Organ. De meeste orgels
werden geplaatst tijdens de kermisdagen, zondag, maandag en dinsdag wanneer ook de
wielerronden werd gereden. De orgels die hier werden geplaatst kwamen van Belgié. Door
verfraaiing en verbetering nam de vraag ook toe.
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_ CAFE HET BOTJE (1931 tlm 1946) I c_AFE CASINO (1946 tlm 1963)
CAFE DE ROTTERDAM (1963 Um1967) / CAFE DE ZWARTE KATER (1967 tlm 1986)

Naast cafe Victoria bouwden kolenboer Adrianus
i Sebrechts en Anna Maria Kil in 1931 een huis met her-

berg Het Botje, groot 30 m2, waar ze in 1932 - aan-
gemoedigd door het succes van buurman Victor Wou-
ters - een zaal van 45 ml lieten bijplaatsen. Deze zaal
was voorzien van een koepeldak, omdat er een orgel in
kwam. In 1946 verkochtAdrianus zijn cafe aan Willem
van der Poel en Sjoke Swagemakers die het de naam
Casino gaven. Willem had een vrachtwagentransport-
bedrijf, gespecialiseerd in vlasvervoer en zijn garages
stonden naast en achter zijn cafe. Ook een duivenclub
had er zijn thuisbasis gevonden.

- In I963 werd het cafe verkocht en familie De Gelder
werd de nieuwe uitbater, de naam veranderde in cafe
De Rotterdam. Lang duurde dit niet, want a1 in 1964

kwam er een Rotterdamse zetbaas in. Enkele jaren later nam oud-militair Andre van der Kraats
met zijn vrouw Pukkie het over en zij noemden het cafe De Zwarte Kater. In het jaar I986 kocht
Gerard Dekkers het cafe op, waama atbraak volgde ten behoeve van de uitbreiding van hotel Dek-
kers.

CAFE DE BEL (1898 - 1931 of ‘49) - HOTEL RESTAURANT DEKKERS (1949 tot heden)

Deze Gerard Dekkers en zijn Belgische vrouw Cecile
hadden in 1949 ook al de woning met het vroegere cafe
De Bel gekocht van uitbater Frans I-lendrickx en zijn
vrouw Lien Michielsen. Frans, die in 1898 hier een
woning met cafemimte had Iaten bouwen, was verkoper
van jn witgewassen vloerzand. Hij leurde hiertnee door
het dorp en kondigde zijn komst aan door met een bel te rin-
kelen, vandaar dat zijn cafe de naam De Bel kreeg. Toen was _
zand verkopen nog een rendabel zaakje omdat de vloeren in .6»
cafes en ook in woonhuizen sierlijk werden bestrooid met
gewassen zand. Het had de allure van proper en netheid om dat iedere

keer tegen het weekeind aan te brengen.
Lien werd al vroeg weduwe en haar eafemimte werd
nu ook benut voor een kostganger en als winke1ruim-
te. Zij stond bekend als zeer gemoedelij ke vrouw. Na
1931 was dit allemaal voorbij. Gerard Dekkers liet de
woning na aankoop afbreken en bouwde op deze
plaats een woning met cafetaria. Dit liep goed en voor-
al toen Gerard als een van de eersten in Ossendrecht
een tv in zijn zaak liet plaatsen vond menigeen de
weg naar het cafetaria. De pr0gramma’s Schipper
naast Mathilde en Bonanza waren de toppers van die
tijd. Omstreeks 1964 begon men met de bouw van
fabrieken in het noordelijk havengebied van Antwer-
pen waardoor er grote behoefte aan hote1aceommo-

Sch,-08;-jg,-S en L,-en daties ontstond. Naast cafetaria Dekkers stond de
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woning met winkel van schilder Johannes en Petronella Smout-Tim1nermans.Zij hadden vier vrij-
gezelle kinderen: Dolf, Kees, Marie en Net. Deze kinderen, die in Ossendrecht de Daaykes

-_1 __ T .L._

Boven: vadei; moeder en 20011 Kees Smout
(de Daaykes)

en

genoemd werden, woonden in het ouderlijk huis
en verkochten hun woning in 1966 aan Gerard Dek-
kers, die ook deze woning liet atbreken en er een
hotelvleugel met vijftien kamers liet bouwen. Het
cafetaria werd restaurant en vervolgens werd twee
jaar later in de aehtertuin nog een vleugel met vijf-
tien hotelkamers bijgebouwd. In 1970 kwam het
naastliggende huis van Nes Dekkers te koop en
ook dit pand werd door Gerard opgekocht.
Alles leek voorspoedig te verlopen maar in de
nacht van 23 augustus 1973 sloeg het noodlot toe
en werd het hotel grotendeels door brand ver-
woest. Herbouw volgde en op 1 juni 1974 was dc
heropening. Zoals eerder a1 vermeld werd twaalf
jaar later het naastliggende cafe De Zwarte Kater
met dc daarbij behorende garages opgekocht.
Deze werden afgebroken en op de vrijgekomen
plaats werd een parkeerterrein aangelegd. In 1996
overleed Gerard en vanaf die tijd wordt het hotel
geleid door zijn vrouw Cecile en hun zoon
Richard. Ook Richard is een ondememer in hart en
nieren en hij gaf opdracht voor een grote uitbrei-
ding van het hotel aan de kant van het nieuwe aan-
gelegde Cichoreiplein. Hier werden in het jaar
2000 onder andere negentien kamers en vier
appartementen bijgeplaatst. In de loop derjaren is
Hotel Dekkers een begrip geworden met bekend-
heid in binnen- en buitenland.

onder: hun huis. waarin voorheen de scliilderswinkel,
wordt in 1966 c{}‘gebr"0/ten en bij

hotel Dekkers getrokken.
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linksboven de brand in 1973 van hotel Dekkers, boven l10telDekkers

Een venrvarrende combinatie

We steken de weg weer over; tegenover De Harmoniezaal, op de hoek Molendreef / Zr. Marie
Adolphinestraat, woonde in een van de oudste huisjes van dit gehucht van 1818 tot 1842
veldwachter Johannes Ahrens met zijn vrouw Helene Bergakker. Na zijn overlijden moest een
nieuwe ordebewaker Worden benoemd en dat was nog niet zo eenvoudig. De eerste veldwaehter,
nog in de Fransetijd,kwa1n destijds uitAntwerpen. Zijn Frans kwam goed van pas bij het overleg
met rij ke Antwerpenaren over de beveiliging van hun vele bezittingen hier in Ossendrecht.
De tweede, Ahrens dus, kwam uit Groningen en de derde werd de Berendrechtse Victor Dierkx.
Tijdens zijn jeugd viel Berendrecht onder Nederlands bestuur; Belgié bestond immers nog niet.
Hij vervulde dan ook zijn militaire dienstplieht in het Nederlandse leger, waar hij het tot
korporaal sehopte en een opleiding kreeg, waardoor hij gesehikt bevonden werd voor dc funetie
van veldwachter. Vikke, zoals hij werd genoemd, aanvaardde de baan en betrok met zijn
Ossendrechtse vrouw, Maria de Lange, de woning van zijn voorganger. Inmiddels had Belgié
zich vrij gevoehten van Nederland. Was Vikke nu Belg of . . En er ontstond nog een vreemde
situatie: In het veldwachtershuis vestigde eehtgenote Maria een herberg, die zij cafe Modem
noemde. Was dit nu het Bierhuis van Mie de Lange ofhet huis van Vik de Garde? De wet zal zo'n
samengaan wel toegestaan hebben, temeer omdat Vikke een zeer gewaardeerd ambtenaar bleek
te zijn en hij was de grootvader van de later heilig verklaarde Marie Adolphine. Maar dat
wisten ze toen natuurlijk nog niet. Na zijn overlijden in 1862 is hij opgevolgd door zijn zoon
Wannes, maar niet in deze ambtswoning. Die werd verkocht aan Frans Coppes en diens vrouw
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CAFE DE (VEE)HANDEL (1862 161 1918)
In de komende Tijding zien we Frans terug als
steenbakker in een eigen fabriekje dat in I868 is
gebouwd in de Molendreef, hoek Breestraat. Zijn
vrouw overleed in 1864 en hij hertrouwde met
Catharina Jansen. Na zijn dood in 1874 bleef E
dochter Isabella Coppes in De Handel tot 1884. -
De nieuwe koper was vleeshouwer Petrus Jacobus ‘" ‘
Jacobs uit Wilmarsdonk, getrouwd met de
Ossendrechtse Anna Dimphina van Veldhoven, _
die later tot I915 vermeld stond als winkelierster ‘
in de slagerij. Op enig moment in de geschiedenis
is de naam De Handel veranderd in cafe De
Veehandel.
Na de dood van Jacobs in 1900 werd er ruimte in
dit gebouw tevens benut als pension.
Rijksambtenaren, onderwijzers en zo meer
hadden hier hun tijdelijk verblijf. De weduwe
werd gesteund in haar werk door diverse dienstbodes. Haar Zoon Antonius was twee jaar in
Antwerpen om er het vak van vleeshouwer te leren en trouwde met Johanna Catharina Bogers. Na
de dood van zijn moeder nam hij alles over tot 1917; zelfs cafe De Boulevard was even zijn bezit.
Na de Eerste Wereldoorlog vertrekt het echtpaar Jacobs echter naar Antwerpen en hun
pasgetrouwde dochter Johanna Petronella Christina en echtgenoot Petrus Ossenblok uit Essen
nemen De Veehandel over tot ook zij na enkele jaren naar Petrus’ vroegere woonplaats in Belgie
verhuizen. In 1919 Werd door de douane naast herberg De Veehandel in de Molendreef een
opslagloods gebouwd. Was dit wel productiefnu de oorlog afgelopen was?
Rond 1920 werden beide gebouwen gekocht door Jae Bolders en Kee van Dooren, die er een
vraehtbedrijf opzetten. De twee doehters Kaat —in 1924 eerste vrouw met een rijbewijs in deze
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contreien- en Julia namen dat op zich. —> Kaatde Iste c/iaa/_‘)"euse I
Jae sehafte ook een reisbus aan: nadat de vraeht vervoerd was
werden de banken er weer in geplaatst en zo omgetoverd voor
personenvervoer voor bezoek aan de markten van Bergen op
Zoom, Roosendaal ofAntwe1pen. Na de dood van Jac Bolders in —-
I932, ging zijn weduwe Kee verder met zoon Frans en de meer
ervaren chauffeur Kees Meylemans en kreeg de
busonderneming, inmiddels De Seheldestroom geheten, grote
bekendheid in de gehele omgeving.
Mooi voor dit wat afgesloten dorp, waar in 1934 voor het eerst
een busverbinding via de B.B.A tot stand kwam, maar ook een
gedurfde stap vanwege hun matige kennis in de reiswcreld en dc
autobussen met eigenlijk te lage pk's voor de grote buitenlandse
trips. Toeh slaagden ze erin personen te vervoeren naar diverse
werken en toeristenritten te organisercn in binnen- en buitenland. In 1934 verbouwde zoon Frans
(in 1946 getrouwd met Isabella (Loke) Timmermans) de zaak grondig, waarbij een verdiep op de
woning en eaferuimte gezet werd. Jeanne en Frieda, twee zussen van Frans, begonnen naast het
cafe in de Zr.Marie Adolphinestraat in dc voormalige s1agen'j van J aeobs met een
kruidenierswinkeltje. Piet Roos, de echtgenoot van Frieda werd vanaf 1949 in het bedrijf
betrokken en ging de administratieve kant verzorgen.
Het aantal touringears en personeelleden nam toe. Na 1952 verzorgden ze wekelijkse ritjes van
militairen van de Wilhelminakazerne naar station Bergen op Zoom en omgekeerd. Toen in 1963
Kee Bolders overleed en een jaar later haar zoon Frans, ging schoonzoon Piet Roos verder met de
zaak totdat in 1978 het touringcarbedrijf overgenomen werd door de nna Muys uit Roosendaal.
Rinus Swagemakers kocht de woning met aangrenzende garage, verbouwde en sloot het cafe
maar nam wel het taxibedrijf van de rma Bolders over. In 1982 sehafte hij een autobus aan
hetgeen de herstart betekende voor touringearbedrijf De Seheldestroom, dat inmiddels een
nieuwe locatie aan het Moleneind heeft gevonden.

Boven: Frans Bolders voor oude bus / rechts nog enige bussen van Bolders / Sclteldestroom
Ona'er: ale /rincleren van Jac en Kee B0la'ers, zittend v.l.n.r: Frans, Kaat en Julia;
sraand v.l./1.1: Hilda, Marie, ?, Jean en Frieda
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CAFE ALCAZAR (1911 101 1911) - (DE SNOR) (1911 101 heden)
In I911 liet David Swagemakers naast cafe
De Veehandel een woning met cafe bouwen
welke hij Cle naam Cafe Alcazar gaf. Drie
jaar later gaf David de zaak al over aan zijn
broer Janus. In de volksmond werden de
gebroeders David en Janus van Nante
genoemd, een bijnaam die ze van hun
moeder geerfd hadden. Janus, die gehuwd
was met Wies Jansen, liet vrijwel direct een
biljart in het cafe plaatsen wat de klandizie
zeker ten goede kwam. Tijdens de
kermisdagen kon er in hun cafe naar
hartelust gedanst worden op de vrolijke
noten van een draaiorgel.
Zoals gebniikelijk ging het cafe over van
vader op zoon en zo ook hier. Zoon Jae werd
de volgende uitbater. Jae, die natuurlijk Jac
van Janus van Nante genoemd werd, was
gehuwd met Marie Hugens en samen
bouwden zij hun cafe uit tot een
goedlopende zaak.
Toen Leon Schroeyers, bijgenaamd Den
Boesterd, stopte met zijn cafe Vogelenzang,
nam Jae de vergunning van Leon over om
sterke drank te verstrekken in cafe Alcazar.
Jae en Marie bleven tot 1970 eigenaar van
diteafé.

(Q

.1‘:

Boven: cafe Alcazar gezien vanuit verboawing
bij hotel Dekkers
Onder: achter de bar v.l.n.r: kokkin Cornelia vd
Bussche, Rosa Vriens, Marie Hagens, ? , Lies
Dekkers

Toen werd het overgenomen door Henk en Greet
Honig en omdat Henk voorzien was van een fraaie
snor werd zijn cafe enkele jaren later omgedoopt
tot cafe De Snor. Er werd een vogelpikelub, De
Gouden Pijl, opgericht. Eind 1976 vertrokken
Henk en Greet uit Ossendrecht en werden Felix en
Lia Simons de nieuwe eigenaars. Felix had bij de
overname geen s11or1naar het duurde niet lang of
ook hij deed de naam van zijn cafe eer aan door het
dragen van een mooi gekruld exemplaar. Felix
bleef tot 1984 de uitbater waarna de uit
St.Willibrord a <omstige Anneke en Kees de
volgende cafehouders werden. Zij hebben nog
steeds een goed draaiend cafe maar inmiddels zijn
Anneke en Cees nu, 26 jaar later, op een leeftijd
gekomen dat ze het wat rustiger aan willen gaan
doen en zodoende staat hun cafe te koop.

+— Henk Honig, eigenaar van De Snor
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CAFE DE GOUDEN LEEUW (1859 tot 1951)

Naast het huidige cafe De Snor had Naard de Vos samen met zijn tweede vrouw Carolien
Withaegs in I859 een cafe geopend dat de naam De Gouden Leeuw kreeg. Door een noodlottig
ongeval kwam Naard in 1864 om het leven waarna zijn vrouw aehterbleef met zeven kinderen.
Het jaar daarop hertrouwde ze met Wannes Dierckx (Zoon van veldwachter Vikke). Op 3 maart
1866 werd hun dochter Kaatje geboren, maar moeder Carolien stierf in 1871 in het kraambed
samen met haar pasgeboren baby. Eerder had Kaatje ook al een broertje en een zusje verloren.
Wannes bleef zitten met
twee eigen doehters, de
vijtjarige Kaatje en haar
eenjarig zusje Betje en met __ -
nog vier stietkinderen uit
het eerste huwelijk van
Carolien. Overmand door
verdriet veitrok Wannes in
1872 naar Brussel, de
kinderen achterlatend bij
familie in Ossendrecht.
Zijn eigen oudste dochter
Kaatje werd opgenomen in
het op de Wip wonende
gezin van Nelly Smout en . ._._. __ _ ‘ _ _ , _ _ a
Cornelis Dierkx, terwijl "J?--'-—_‘-_ 2* 9-‘ '~' -" ‘ ~ ~‘ ' _ 6 1 ‘haar Zusje Bet]-e naar haar schuttersvereiaging De vaste Hana’ voorhan clablzuis

tante Marie Dierkx,
echtgenote van Jos Dominieus, de latere uitbaters van het al eerder genoemde cafe De Vrachtkar,
ging. Cafe De Gouden Leeuw werd na het vettrek van Wannes overgenomen door Janus
Swagemakers en Caat Jansen. Ruim 35 jaar lang bleven zij de uitbaters van het cafe tot in 1908
hun Zoon Geert Swagemakers en dienst echtgenote Maria Venne de zaak ovemamen. Geert was
naast eaféhouder ook huisslachter en verdiende op die manicr aardig de kost. Geert en Marie
werden in 1934 opgevolgd door hun dochter Sjo die gehuwd was met Willem van der Poel. Zij
lieten een biljart in het cafe plaatsen en er werd een schuttersvereniging bij hen opgerieht, zodat
het cafe van een goede klandizie verzekerd was. Toen Willem na de Tweede Wereldoorlog met
een transportbedrijf
begon kocht hij in
1951 cafe Casino. Het
eafe De Gouden
Leeuw werd gesloten
en verkocht aan de
stiehting Soeur Marie
Adolphine, die er een
kapel inriehtte ter ere
van Kaatje Dierkx.

Links vooraan: Cafe
De Gouden Leea w —>

poort op a'e achter-
grond: ziepagina 55
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lnvloed van Zr Marie-Adolphine op Ossendrecht

Na de crisisjaren '30 en de Tweede Wereldoorlog gloorde er weer hoop op een betere
toekomst. Een positieve bijdrage daaraan volgde in 1946 toen paus Pius XII op 26 novem-
ber onze Ossendrechtse Kaatje Dierkx zalig verklaarde.
Dit eenvoudige Ossendrechtse meisje was als missiezuster Marie Adolphine in 1899
vertrokken naar China waar zij in het jaar 1900 de maiteldood stierf tijdens de
boksersopstand daar.
Een Ossendrechtse delegatie was voor deze zaligverklaring speeiaal afgereisd naar Rome.
Het duurde niet lang voordat in I951 de Soeur Marie Adolphinestiehting opgerieht Werd.
Bij haar geboortehuis werd een kapel ingerieht, in de kerk werd een klok naar haar
vernoemd en er werd een gebrandschilderd raam en een beeld van haar geplaatst, terwijl
ook een straat, een school, een plein en een toneelvereniging naar haar vemoemd zijn.
Louis Lockefeer sehreefeen openluehtspel over het leven van Kaatje Dierkx dat in 195 1
met succes gespeeld werd op het Eikelhof. In 1979 werd het stuk voor de tweede maal met
groot succes opgevoerd, als locatie was nu gekozen voorhet spoitpark.
Toen op I oktober 2000, honderd jaar na haar marteldood, de heiligverklaring door paus
Johannes Paulus II volgde ging opnieuw een grote delegatie Ossendreehtenaren naar
Rome, onder begeleiding van pastor Van Balveren.
Speeiaal vanwege de heiligverklaring werd het openluehtspel door Ossendrechtenaar Ad
van Veldhoven hersclneven in een toneeluitvoering, die in het jaar 2001 opgevoerd werd
door het Adolphinetoneel in zaal De Vrede. Hij verrichtte veel onderzoek naar de
levenswandel van Kaatje Dierkx en van zijn hand verscheen het boek “Voor allemaal een
stukske” met het levensverhaal van Zuster Marie Adolphine. Ad overleed in 2007 en had
voor zijn dood de wens uitgesproken om een vaandel ter ere van zuster Marie Adolphine te
schenken. Zuster Geertrui van het
Trappistinnenklooster in Brecht maakte het
vaandel en in 2008 werd het door bisschop
Hans van den Hende ingewijd. 1,5 (1 J; E gx 3; .1
In ditzelfde jaar gaf de stichting de ' L

I'=‘“.E, P3“)

Belgische tekenaar Geert de Sutter -I751-ii%iiiE'i\'E?l°I!iN{‘
opdracht om een stripboek over Kaatje 9°“ D°5““°'
Dierkx te maken dat in november 2009 in
hotel Dekkers werd gepresenteerd waarbij M
wederom bisschop Hans van den Hende 2..
aanwezig was. _M
Dat Kaatje Dierkx nog steeds zeer sterk '7'“-=*“1.Y.f.'?*
leeft onder de Ossendrechtse bevolking —*5’ 7‘
moge ook blijken uit de proeessie die ter ere 4, -
van haarjaarlijks, de eerste zondag na 8ju1i,
de geboortedag van Kaatje, door ons dorp T‘-0?‘
trekt. "'=~'—:-‘Q

En voor wat betreft Kaatje en deze serie: ls het
niet frappant dat zowel moeder Klien Withaegs /_/
als de later heilig verklaarde dochter Kaatje l / //
allebei in een cafe geboren zijn, allebei met dc
naam De Gouden Leeuw! Het ene cafe stond in
de Dorpsstraat naast de r.k.-kerk en het andere
op het herbergrijke Hondseind.-h
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EEN STEM UIT ONZE STREEK

Samenstellingz Jan van Elzakker

KENNISMAKING

elden werd ik meer geraakt dan door
de eenvoudige, soms vrolijke en dan
weer vertedering of Weemoed

oproepende verhalen in de boekjes, rijmen
en vertellingen van Woensdreehtenaar Piet
van Pul. De op 23 januari I899 op de
Nederheide geboren dorpsjongen, op

Hoogerheidens grondgebied, is echter
getogen in het dorpje, tevens parochie,
Woensdrecht.

Hij kiest in zijn vele kostelijke grote en
kleinere pennenvruchten, schrijvend in zijn
vrije tijd, voor het toepasselijke pseudoniem
Jan van Woensdreeht.

1

In heel veel opziehten en in al zijn verhalen
nam Piet van Pul me mee terug naar de
mooie tekst van het verhaal 'Toontje'2. De
schrijver hiervan, sehoolmeester Edouard
de Moor, (pseudoniem Edouard van
Doeltjes) trekt rond 1920 vanuit
Hoogerheide naarAmsterdam.

Piet van Pul trekt ook rond diezelfde tijd weg
uit zijn geboortestreek de grote rivieren over
naar Rotterdam en later Vlaardingen, niet als
schoolmeester, maar als PTT-beambte, om
met deze stap het bakkersvak dat hij
uitoefende bij zijn vader thuis in de
Dorpsstraat van Woensdrecht, definitief op
te geven.
Alles wat zij sehrijven is doorspekt met
familienamen, toponiemen en herkenbaar
dialect van de streek uit hun jeugd.

1. Met dank aan mevroaw Ien Vermeule11—I/Ian Pul, dochter van Piet van Pul voor het ter bescltikking stellen van
artilcelen, fotoalbum, boeken en scltilderijen uitprivébezit én Rene Jacobs voor o.a. zijn btjidragen airparochiele en
burgerlzjke arcltieven en andere gegevens. Zonder hun medewerking was het sc'l1rijven van deze biogra/ische
vertelling heel wat moeiliikeI'gewee.st.
2. Gehele verhaal van Toomfie: T1'jding 2006-3
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De autobiogra sche trekken kom je in hun
Werk overal tegen. Er is echter een groot
versehil tussen beiden: Edouard beperkt
zich tot het ene verhaal Toontje dat pas in
2006 is uitgegeven, terwijl het oeuvre van
Piet van Pul veel omvattender is en al in de
jaren twintig de krant haalt.

Hij wordt gedurende tientallen jaren door
duizenden mensen gelezen, doeh raakt sinds
de jaren zeventig helaas wat in de
vergetelheid. Ik wil hem met genoegen door
deze biografische bijdrage uit deze
vergetelheid halen.

_.-“$1 - ' 4 - :9 I ~ " 3 , jwc.:;a;.:¢:"?cs;‘-,1? ‘ 1 "1 1 ;._" ‘-":-‘-.j1"."--5:"-;- - ,r- -.;+=-_-1
;1'_-__':' _' M ' , - .-~ ‘; 5- , ~ ,_‘ -_ _" , ' _';' ~- 1---_ , ,_ 1.--,;‘_:‘.';-I-:.'-.

. =1 _ , 1 _ 1--.. : ;;' - -3; 3 : _ _ ‘ ; , - 1 . .. ,- 1 A . ..-.;.1~..-"4.-,;v:';:1. W-1' >;-:11 1:13; '.'_r§~.. .:;.-1 "__:'_:..=-1-'-51:‘-;-,1. - -3 . _ ._ . . - '_
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Geboren op: getrouwd met:
1873 Marie B. Verdult
1874 Sjoke vrijgezel
1875 Adriana(Jaantje) x maart 1899: (Lindert) van Pul

Zij ktijgen 13 kinderen, met als oudste Piet van 23.01 . 18991 Zie tabel hieronder
I877 Janus vrijgezel
1878 Sjef Lies Theuns, ‘Van Pannenhuiske’
1 8 79 K0 vrijgezel
1881 Kee wordt 15 mei 1898 Zuster Josephtie

geboren op: getrouwd met 6

23.01.1899 Johannes (PIET) Catherina Paulina (PAU)Alers *5 april 1899 Schiedam:
Ze trouwen op 10 februari 1927 en kregen Jan en Ien

01.12.1899 Catharina Antonia Maria sterft 18 december 1899, na 6 maandenl
10.01.1901 Bemardus Antonius Sabina Dames

Bemard sterft 22 november 1930, op 29 jarige lee ijd!
07.02.1902 Adolphina, Fien Comelis de Kort
18.06.1903 Adrianus ster 22 december 1903, na 6 maanden!
14.10.1904 Josephus, Sjef Ant. Van Wijk
24.10.1906 Elisabeth, Lies Wim van der Kleij
04.08.1908 Maria, Marie Frans van Pul
20.08.1910 Adrianus, Janus Fien Maas
13.02.1912 Johannes, Jana Maria van Pul
13.11.1913 Constantinus, Stan Sien Dietvorst
13.06.1916 Catharina, To ongehuwd
08.02.1919 Franciscus, Frans Stien

3. Dit was dus hun tweede Jan. Waarschi/'nli]'k wisten zij na I2jaar niet eens meer dat hun Pie! eigenltjk ook een
Johannes was.
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Er is overigens, behalve dc geboortegrond
van Piet van Pul en Edouard de Moor, nog
een onvenvachte overeenkomst tussen
beide mannen: ze trekken niet alleen rond
dezelfde tijd weg naar boven de rivieren, ze
moeten elkaar van huis uit meer dan goed
gekend hebben door een misschien voor
vele lezers onvermoede familierelatie.
Ze blijken namelijk via hun moeder
gemeenschappelijk familie te hebben. De
moeder van Piet is Adriana (Jaantje)
Adriaansen * 1875. Ze is de zus van de
toenmalige bewoner/eigenaar van het
Pannenhuis SjefAdriaansen * 1878: ook wel
Sjef van 'Pannenhuiske" genoemd. En de
moeder van Edouard, van tegenover dat
Pannenhuis, Anna de Moor Theuns, is de zus
van Sjef Adriaansens vrouw Lies Theuns.
Zij zijn doehters van Petrus Theuns, 'Peerke
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Teune’, uitbater van herberg Het
Pannenhuis, bij wie Sjef Adriaansen in
trouwde. Voor beiden, Piet van Pul en
Edouard de Moor geldt in die tijd: in
cafe/uitspanning Het Panncnhuis wonen
ome Sjefen tante Lies!

Piet van Pul, geboren onder ander gesternte dan de rest van het gezin van 13

Piet van Pul trouwt op 10 februari 1927 met
Paulina Alers; hij heeft dan al een goede
vaste baan in Vlaardingen, zijn vrouw is snel
in verwachting én hij debuteert rond die tijd,
Zoals we zullen zien, mct succes als
amateurschrijver onder zijn pseudoniem Jan
van Woensdrecht.
( onderstaand logo getekend door zijn kunst-
vriend Jac van Houwelingen)

Op den

Zou Piet van Pul zich als volwassen man op
dat moment gerealiseerd hebben onder
welke omstandigheden hij ter wereld
gekomen was op 23 januari 1899? Met wat
voor bczwaard gcmoed moet zijn
grootvader van moederszijde, de dan
tweeénzestigjarige Toon Adriaansen, op het
gemeentehuis in Hoogerheide aangifte gaan
doen van de geboorte van zijn buiten-

GEMEENTE SCHIEDAM.
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4. Nu het Wokrestauranl. / Zie voorstambornen Theuns en De Moor Tijding 2006-3 Toomjje, p.24/51
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echtelij ke kleinzoon?
Toon Adriaansens dochter Adriana, Jaantje,
heeft namelijk op die maandag van 23
januari 1899, om vier uur 's morgens, als
ongehuwde moeder, aan een zoon het leven
geschonkens. Ze erkent en bekent, dat het de
zoon is van haar vriend/verloofde, bakker
Lindert van Pul uit het dorp Woensdrecht.
Het is een voorkind.
Het zal wat hebben betekend in het gezin
Adriaansen, daar op het eenvoudige
boerderijtje op de Nederheide bij
Stuyvesant, waar ook Adriana's jongere
broers Sjef, Ko, Januske, zusje Kee en haar
oudere zusjes Marie en Sjoke opgroeien:
zeven kinderen in ruim achtj aar! Vader Toon
Adriaansen is getrouwd met Maria de Jong,
van de latere tak van brouwerij De Kroon op
de Nederheide. Hij, Toon, doet aangifte van
zijn buitenechtelijke kleinzoon, die met de
naam Johannes(!) wordt ingeschreven in de
registers. Het is zijn enige naam.
Interessant verloopt de doop/aangifte bij de
pastoor van de parochie Hoogerheide, de
van Standdaarbuiten a <omstige pastoor
GP.Blommerde“.
Toon Adriaansen en zijn vrouw Maria
Catharina de Jong, Jaantjes ouders, zijn dc
peter en meter, maar komen niet opdagen!
Zij sturen in hun plaats, pro quibis stetit,
Adriana van Oevelen’! Schaamden de
ouders van Jaantje zich dat er geen vader
was? Hadden ze het op een akkoordje
gegooid met de pastoor? Ofmoesten ze thuis
of op het land (in januari ?‘?) dringender
zaken doen dan hun kleinzoon ten doop
houden? De pastoor gaat dan wel buiten zijn
boekje door Johannes in te sehrijven als
lius, Zoon van, Leonardi et Adriana

Adriaansen, terwijl die pas zes weken later,
op 9 maart 1899, in het huwelijk zullen

treden! Het kerkelijk huwelijk vindt plaats in
de r.k. kerk te Hoogerheide, 'coram R.D.H.
Cuppes et testibus Antonio Adriaansen et
Catharina van Mechelen, cum clispensatione
in tempore clauso et tertia p1'0Clamati0ne8'.

Iedereen in de eigen familie en omgeving zal
dejongen echter vanafde geboorte, zijn hele
leven lang tot op de dag van vandaag,
(ome)Piet van Pul noemen; dat blijkt
bijvoorbeeld bij het toedienen van het
Vormsel in de kerk van Hoogerheide als hij
14 jaar is. Hij wordt dan niet met zijn
doopnaam Johannes naar voren geroepen,
maar gewoon met Petrus van Pul! Zo kende
iedereen hem immers!
De voomaam Jan zal hij later toch gaan
gebruiken als hij onder het pseudoniem Jan
van Woensdrecht gaat schrij ven.

Lindert van Pul, de vader van Piet, is bakker
in de Dorpsstraat van Woensdrecht. De
bakkerij ligt vlak voor en aan dezelfde kant
van de kerk en pastorie gezien vanuit
Hoogerheide. Oorspronkelijk van
Huijbergen atkomstig, daar geboren op 24
september 1871, wordt hij van mei tot
oktoberl887 als vijftienjarige slimme gast
naar Steenbergen in de leer gestuurd bij een
goed bekendstaande bekwame bakker om
het vak te leren; in 1890 verschijnt hij, weer
vanuit Huijbergen, in Bergen op Zoom, als
hij daar als bakkersknecht in dienst treedt,
om zich van daaruit op 22 november 1893 in
de Dorpsstraat A 51 van Woensdrecht te
vestigen, gewijzigd in A 54. Nam hij een
bakkerij over of startte hij ermee? Hij wordt
verliefd op en krijgt verkering met Jaantje
Adriaansen, de derde dochter van Toon, van
‘op de Neerhei' en vewvekt bij haar het kind
Piet, dat op 23 januari 1899 wordt geboren.

5. Op het adres A I13, gewijzigd in A I49. later nog in A I61 Nederheide, haar ouderlijke woning. Bron:
Woensdrecht, lievolkingsregisterdeel 6 blad I08.
6. ArchiefPar0chie Hoogerheide. in um: 12: doopboek 18 75-1915
7. Was deze getuige de vrouw van Petrus Theuns. Anna Catharina van Oevelen, samen de oprichters op 4 oktober
1875 van Het Pannenhuis, wiens dochter Lies in 1906 met de broer van Jaangie Adriaansen, Sjejj zal rronwen? Ze
woonden wel allemaal vlak bij e!/mardig/amfliesAdriaansen, De Moor en Theuns.
8. Bron.'Archic§fPa:'0c/tie Hoogerheide, inv. mi I 6, Register‘ van /um"e/ljken 1880- I 9 70.
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Complicatie

Lindert trouwt dus pas op 10 maart 1899
met zijn Adriana, ruim zes weken na de
bevalling van de als Johannes aangegcvcn
zoon! Zowel voor de wet, in het
gemeentehuis, als voor de kerk trouwen zij
in 1-Ioogerheide,Waarbij zij, Lindert van Pul
én Jaantje Adriaansen, hun zoon in de
plechtige huwelijksakte erkennen en
wettigen. Waarom ze niet eerder trouwen, de
boreling was immers een 'moetje', ligt in de
geschiedenis verborgen. Was het omdat
Jaantjes ruim zes jaarjongere zusje Kee een
paar maanden eerder, op 15 mei 1898, in het
klooster bij JMJ was ingetreden als zuster
Josephtie‘? Kwam haar intrede of professie
in gevaar? Was do schandc van de
buitenechtelijke zwangerschap misschien te
groot‘? Was er standsverschil in het geding
tussen haar en Linderts familie‘? Was het hct
verkeerde moment in nancieel opzicht?
Het ligt in de geschiedenis verborgen...

(up

.1-‘(.'_

Op 21 maart 1899 worden Adriana
Adriaansen, Jaantje, en haar zoon Johannes
van Pul ingeschreven bij Lconardus van Pul,
A 51/A 54 (Dorpsstraat Woensdrecht)”.
Hoe het ook zij, Lindert van Pul en Adriana
Adriaansen zullen samen, na de
buitenechtelijke doeh zeer welkome
Piet(Johannes), nog twaalfkinderen krijgen,
waaronder nog een .|an(!)'“, een goed
huwelijk hebben en een prachtig gezin
stichten met hechte familiebanden tot op de
dag van vandaag. Later, tijdens de gouden
bruiloft in 1949 van opa Lindert en oma
Jaantje, uisteit hun schoondochter Pau, de
vrouw van Piet, haar kinderen Jan en Ien
samenzweerderig in het oor: “Pa was een
voor/a'na"’. Ien V8I'l(lE1 I'I anno 2011, als 76-
jarige: “We werden toen pas deelgenoot van
een groot geheim in de_/an-tilie van ons pa.-’
We mochren trouwens ook geen opa en opoe
zeggen, maargrootvader en grootnioeder.-’”

7-
s_

Het gonden bruidspaarJaa/rtje en Lindert van Pul met hun kina'eren en aangerouwden.
I/.'l.n.r1 zitrend: Lies, Kees en Fien dc Kort, Linderl en ./aangie, Piet an Pan, .S_'jc{fen Marie.
Staand v./.n.r:.' T0, Wim vd Kley, Marie en Frans van Pul de 5c‘/menmaker; Stan en Sien,

Bernards weduwe Sabine. Janus en Fien. Marie en Jan van Pul. Achtersre rg'j: Frans en Stien

9. Bron: Woensdrecht. bevolkirzgsregister deal 6, blad 108 en deel II). blad 766
I (J. Waren de 0ua'er's :0 gewend aan de naam Piet. dat ze de lwau(/jaar-jongere zoon weer de naam Johannes

7geven bij de doop.
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Beg p

Men kan zich voorstellen hoe vanaf eind
jaren twintig de dan ongeveer dertigjarige
oudste uit het bakkersgezin, als Piet van Pul
en Jan van Woensdrecht in het leven staand,
na zijn werk op het postkantoor, tijdens de
lange winteravonden, de visiocnen van zijn
dorp met bewoners en de wijde polders met
’t Scheld en de Brabantse zandgronden met
de‘eeuWig zingende mastenbossen’, aan
zich voorbij ziet komen. Zonder door de ons
zo vertrouwde moderne geneugten als tv, cd,
dvd, internet en dergelijke te worden
gestoord, op zijn hoogst misschien later een
radio, kan hij zich verliezen in de herinne-
ringen aan zijn jeugd in zijn dorp _ _
Woensdrecht.

De als het ware naar Rotterdam, en
later naar Vlaardingen, ‘geémi-
greerde’ eenvoudige dorpsbewoner,
Woensdrecht is immers eeuwenlang
het einde van de wereld, non plus
ultra, zie je zo voor je: denkend aan
zijn jonge jaren, peinzend en schrij-
vend nu en dan, zittend aan zijn tafel
of bureau in de huiskamer onder een
grote gloeilamp, met een snorrende
kachel, in het aangename gezelschap
van Pau, zijn liefdevolle vrouw. Hij
schrijft letterlijk, let op spelling- en
stijlgebruik, rond 1928 in de inleiding
van zijn eerste boek niet voor niets' '1

"Als Gzj naar een vreemd land, of
naar een vreemde stree/< gekomen zijt
om er te wonen, dus de streek waar ,
Uwjongstejaren liggen vaarwel hebt 11"‘ -
gezegd, dan zijn er vaak 00genblik-
ken, waarop Gij terugdenkt aan per-
sonen, pl€lt_’j€S of geschiedenis, die
daar ver zijn achtergebleven Het
behoe volstrekt geen verlangen le
zijn om er te willen terugwonen, maar
toch kant Gzj verlangen dieplekjes te
zien Qfdiepersonen te spreken.
Gezletzo van verre, Uwstreek van toén, héél
anders; '13 is of het daar" altijd zonnig was.
Bosschen, landerijen, wegetjes en blauwe

luchten, die Ge toen heel gewdén vondt,
beziet Ge mi met andere oogen. Is het omdat
Ge het nu sporadisch meer ziet, dat Ge het
méér waardeert? En wanneer Ge dan ergens
ver"wijl1‘, op een heerlzjke dag, waarop Ge
geen zorgen kiln! hebben, en opgetogen blrjft
genieten dien ganschen dag, omdat de
natuur 200 wonderlijk schoon is,waarvan
Uwe gulzige oogen maar nooit genoeg km]-
gen, dan is het Qfhet daar; thuis, altgid 266
was .' Neen, Qfhet er nogschooner was!
Het was ook zoo mooi, den zorgeloozen tijd
van Uw kindeljaren, 200 vrij alsofde gehee-
le wereld U was.

. UIT DE IONGE IAREN
VAN IAN BAPTIST

noon
IAN VAN WOENSDRECHT

Och, '1 behoeven geen groote gebeurtenz's-
sen te zijn geweesr; een zavelberg by een
mastenbosch, een oud haisje met een l0m-
mer"r[jken /10f kunnen een weereld van

ll. ‘Uit dejongejaren van Jan Baptist '. uitgeverrj De Klyne Lilnjve, Edam I 929. Opgedragen ‘aan mijn vader ’.
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genoegens voor Uzijn geweest.
Geweldig zijn de gebeurtenissen in Jans
jonge jaren (de hoqfdpersoon in Jan van
Woensdrecht is eerste boek heet Jan Baptist,
JvE) niet geweest, maarze zijn beleefii, met
zijn jonge en ook nude vrienden dat ze het
vermelden zeker waardzijn. ”

Op het moment dat Jan van Woensdrecht
deze mooie woorden en zinnen uit zijn pen
laat vloeien als inleiding voor genoemd
boek, heeft hij als Piet van Pul zojuist zijn

eigen zoon Jan zien geboren worden en zijn
debuut gemaakt in het blad "s Gravenhage
in beeld’. Hij krijgt op 18juli 1928 namelijk
tien gulden honorarium gestort voor zijn ver-
haal van twee pagina’s in genoemd blad, van
6 juli 1928, nr. 16, getiteld: ‘De raad van
mijnheer pastoor’. Trots vermeldt hij in zijn
plakboek: “Mijn eerste groote pablicatie”.
Het zal ook een grote stimulans geweest zijn
om ‘voort te doen’, want het boek is kort
ema klaar. Het geluk lacht hem tegemoet!

Bakkers overal in Piet zijn jeugd in Woensdrecht

Linderts bakkerij t0en....

. , fl!“
r _ ' . u._
'1" ' ; 9 | , 7

9*‘ ' 1 \ ' 7
1, , . \

3”-"=?"'~*'r
0

De vader van Piet, bakker Lindert van Pul,
heeft daar in de Dorpsstraat van ‘Woos-
drecht’, in het begin van de vorige eeuw vele
monden te voeden, werkt hard in zijn bakke-
rij en bezorgt tot in de wijde omgeving, te
voet en met de kmiwagen, zijn brood bij zijn
klanten. Piet is de oudste van Linde s en
Adriana’s kroost, kan goed leren, maar moet
nogal eens de handen uit de mouwen steken.
Uiteindelijk, er lopen dan al acht kinderen
over de vloer, twee zijn er al jong overleden,
komt het moment dat vader besluit, dat veer-
tienjarigc Piet het bakkersvak elders moot
gaan leren. Piet heeft ruim twee weken voor
hij het ouderlijk huis verlaat het vonnsel ont-
vangen in de kerk van Hoogerheide en is
zodoende, met die bagage van zijn katholie-
ke geloof, goed voorbereid op het volle
leven in den vreemde.
Lindert stuurt zijn oudste jongen namelijk in
de leer bij bakker Verschuuren in Standdaar-
buiten waar hij op 16 juni 1913 of cieel
wordt ingeschreven. Piet zal er twee jaar als

inwonende knecht blijven om het vak te
leren. Als hij op 6 mei 1915 terug in Woens-
drecht komt is er ondertussen nog een broer-
tje, Stanneke, geboren. Vader Lindert kan de
hulp van Piet goed gebruiken in de bakkerij.
Het is daar bij Verschuuren in Standdaarbui-
ten overigens 26 goed gegaan, dat Lindert en
zijn vrouw Jaantje al hadden besloten ook
hun tweede zoon Bemard daar in de leer te
doen. Deze vertrekt op hetzelfcle moment
dat Piet weer thuis is gekomen. Bemard
blijft ruim een jaar bij Verschuuren en keert,
zes weken na dc geboortc van zusje To in
1916, temg naar huis in Woensdecht.
In het grote bakkersgezin in Woensdrecht
gaat het leven door. Piet zijn broers Sjef, Jan
en Stan gaan op hun beurt ook een paar maan-
den in de leer om het bakkersvak onder de
knie te krijgen, respectievelijk in Wouw,
Lepelstraat en Bergen op Zoom.
Vader Lindert heeft nu voorlopig twee ferme
knechten, Piet en Bemard. Er zullen twee
van de hiervoor al genoemde telgen uit het
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gezin later zelfstandig bakker worden in
Woensdrecht, Sjefen Jan. Velen onder ons in
Woensdrecht zullen deze bakkers, met hun
ets met bakkersmand voorop, zich nog her-

inneren“. De vijfde zoon Stan zal als bakker
in loondienst gaan bij SmoutlLeijdekkers in
Bergen op Zoom. Zoon Janus“ wordt geen
bakker, maar bankwerker bij de Holland en
de benjamin van het grote span kinderen,
Frans, zal bij KLM/’Fokker later emplooi vin-
den.
Hebben enkele zussen in het gezin een voor-
beeld genomen aan oudste broer Piet en het
ook boven de grote rivieren gezocht? We vin-
den hen later getrouwd en wel terug in Delft
(Fien x Comelis de Kort), en Voorburg ( Lies
x Van der Kleij). Zus Marie trekt naar Hoo-
gerheide waar zij met een naamgenoot,
Frans van Pul, de schoenmaker, een gezin
sticht. De latere bekende dorpsbakker Jan

van Pul uit Woensdrecht, zal ook met een
naamgenoot trouwen, en wel met een zus
van de schoenmaker Van Pul, Marie. Zo
klein is de wereld van destijds, dat in het
gezin twee keer broer/zus Van Pul met
zus/broer Van Pul van een andere tak trou-
wen!
Het was voor die fase in de twintigste eeuw,
tot de opkomst van de supermarkten, toch
wonderlijk hoeveel bakkers onze dorpsge-
meenschappen telden. Omgerekend was er
één bakker op ongeveer tweehonderdvij ftig
a drichonderd inwoners, dus wel ticn in
totaal in de toenmalige gemeente Woens-
drecht”. Het gezin Van Pul, met na Piet en
Bernard nog drie bakkerszonen, én vader
Lindert zelf, kon onmogelijk met zo veel bak-
kers in Woensdrecht” blijven ‘draaien’.
Daar moest een oplossing voor gevonden
worden.

12. Veel lofkregen ze, Jan en .S_‘]'efvan Pul, ook in het I1erinneringsboekje van de Oktoberdagen van I 944, blz. 43, over
him rol m.b. t. de voedselvoorziening voor de mensen in de schuilkelders, o.a. van depastorie.
l 3. Als in oktober ‘44 honderden Woensdrechtenaren noordwaarts op de vlneht moeten, komen de twee vrijgezelle
hroers van opoalaantje, Janus/re en K0/ldriaansen, van hun hoerderijtje op 'tStu_vvesanI, bij hun nee lanns van Pul
en zijn vrouw Fien op de Antwerpsestraat van Borgvliet aankloppen voor onderdak. Hun leven stond al enige tifd op
zijn kop door het overli/‘den. kort geleden. van
hun vrzjgezelle zus Sioke en daarmee het weg-
vallen van hun versotging. Maar nu zijn :e
helernaal radeloos, :0 ver van huis en hoard.’
De oudoompjes worden lie levol opgevangen
gedurende een aantal weken en leren Janus en
Fiens kinderen Riel en Jan liecljes. die ze nu
nog kennen. Als de tijd voor terug/veer naderl,
1-villen K0 en Janus/re /let gezin Van Pul graag
meenemen naar ’tStn_vvesant. De verzorging
is hun blijkbaar :0 goed beval/en, dat aan nee/' _
Janus zelfs al hun bezittingen worden aan-
gehoden als hij meekornt in ruil voor een
levenlang kost en inwoning. Janus en zijn
vrouw zagen het echter niet zitten zijn beroep
op re geven en op de boerderif een nieuw .;
bestaan op te bouwen. Gelukkig voor de oom- / ‘ ‘T
pies waren een andere nee K0 Adriaansen ' -
( ‘van Pannenhuis/re ') en zzjn vrouw Leen van " ~ -
Geel bereid met hun gezin bij hen in te trekken - '
en hun een mooie oude dag te bezorgen.
l 4. EENBAKKER BAKTE ONGE VEER 80 BRODENper dag, kon a'aan'an /even, EN VERSTOOKTE ONGE VEER
ZOBUSSENM'USTERDper week. Hoeveel eikenkanten waren er niet nodig voor al die bakkers ?.’
15. Om misverstanden te voorkomen: Er was in Wbensa're('/it ook nog ba/r/ter Stan Adriaansen. Geenfamilie van de
vrouw van Lina'ert van Pul.’ De vader ran Stan, Louis Adriaansen ( 1901 x/lnsems), had zie/1 rond 1900 in Woens-
drecht ookals bakker gevestigd en was a/komstig van de huidige Ossendrechtseiveg, waarzzjn vader./an(neke), hij
zal klein van stukgeweest zijn, ook brood hakte. Hetzeerslnalle paclje van de Ossendrechtseweg naar het Koepeltje,
tussen hnisnnnnners I 8 en 20, is een van de vele korte verbindingen voor de arbeiders en hoerenknechten met depol-
ders en heet dan ook vanqfdie tijd Jannekes Patije, want huis en bakkeri/' stonden ten zniden ervan. En de in Woens-
drecht wonende Jan .4 driaansen (x Lena van Beveren) mag zich dan ook. terecht, Jan van Stan van Louis van Jaime-
lees noemen. En ztjn in Eindhoven wonende zoon Stefan? Juist. Stefan van ./an, van Stan, van Louis van Jannekes.-'
Moot toch? Zekeral.s_,ie wee! dat bakker Stan zich al ‘Stan van Louis van Jan van Suns van Sooie noemde ', zoals zoon
Jan anno 20] I weer te vertellen .’

K0 en Janaske Adriaansen
Q

— — 0
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Het gezin Van Pul-Adriaansen in 1917.
Achterste rtj v.l.n.r: oudste zoon Piet, vader Lindert, Lies, Sje Fien, moeder

Jaantje met To op sc/zoot, Bernard.
Voorste rij v.l.n.t: Marie, Janus. Jan en Stan. Franske moest nog geboren worden.

_’ >_ L
IQ -1

» -'#I- .

Midden: de heer Versclmzmzn voorztjn bakkerij in Standdaardbuiten.
Onder: de heer en mevrouw Verschuuren bij wie zowel oudste zoon Piet als ook

daaropvolgend Bernard in de leer ging voor bakker:
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Vertrek

Die oplossing diende zich als het ware
vanzelfaan. Piet van Pul moest opkomen om
zijn militaire dienstplicht te vervullen. We
vinden hem dan ook rond 1918/1919 terug
als artillerist in het le bataljon, 4e regiment

voor de klas zal staan. Ze gaat werken bij de
PTT als telefoniste.

Zijn de ogen van Piet in zijn militaire
diensttijd opengegaan voor de grote wereld

Piet van Pul, geknield geheel rechts, tijdens zijn militaire dienst

in Willcmstad én als milicicn, op kamcr 22
van het meer dan honderd jaar eerder door
Napoleon gebouwde ‘Gibraltar van het
Noorden’, Fort Erfprins in Dcn Holder. Piet
is daar bij de aitillerie, op een meer dan 25 ha
groot militair bolwerk; pas begin jaren
vijftig wordt een en ander onderdeel van do
marine.
Het is mogelijk in deze periode dat Piet zijn
vriendin en latere vrouw leert kennen:
Catharina Paulina Alers uit Schiedam,
roepnaam Pau. Ze heeft op 23 juli 1915, na
tien jaar op de Openbare School met
uitgebreid leerplan, en dan drie jaar op de
kweekschool voor meisjes in Den Haag, op
1 mei 1918 de Akte van bekwaamheid als
onderwijzeres behaald. De tijden zijn zo
slecht en de banen zo schaars, dat Pau nooit

buiten Woensdrecht en Standdaarbuiten‘?
Heeft hij, geschapen met een goed stel
hersens, de bekrompenheid van zijn dorp als
enigszins verstikkend en/aren‘? Kreeg hij
behoefte, mogelijk onder de invloed van de
meer stedelijke opvattingen van zijn
vriendin, zijn vleugels uit te slaan? Men kan
het zich zomaar voorstellen. Noemde Pau in
die tijd haar vriend Piet in één van haar
bewaarde brieven niet ‘liefste neus’ en
‘brave zoekneus van ll/ll. vanwegc zijn
natuurlijke nieuwsgierigheid en weet-
gierigheid? En spat de verliefdheid er niet at
als zij, op hct papicr van haar brief, afschcid
van hem neemt met zinnen als: ‘Amuseerje,
many greetings en veel /tussen in gedachten
van Paulus aan Petrus, den ontsiuiter van de
hemelpoort.’ Een dichter had geen betere
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uitdrukking kunnen bedenken om haar
genegenheid voor haar vriend Piet van Pul
tot uitdrukking te brengen. Feit is, dat Piet
zijn wereld Z0 ver is opengegaan, dat hij, na
zijn afzwaaien, in juli 1920 definitief van
plan is afscheid van het bakkersvak thuis te
gaan nemen door in Den Haag tocla-
tingsexamen te doen voor telegra st en
kantoorbediende. Werd hij daartoe mogelijk
aangczct door Zijn vriendin Pau, die immers
ook bij de PTT was gaan werken?
Hij heeft nog lang moeten wachten op de
uitslag van dat toclatingsexamcn: pas op 6
september krijgt hij van de directeur-
generaal van de Posterijen en Telegratie het
bcricht, dat hij aan de bckwaarnhcidsciscn
heeft voldaan. De behaalde cij fers mogen er
zijn: Nederlands goed; snelschrift
voldoende; rekenkunde goed; aardrijl<s-
kunde goed; Frans voldoende; Duits vol-
doende; Engels onvoldoende.
Op 16 september 1920 start zijn cursus als
leerling-kantoorbediende in Rotterdam. Die
opleiding heeft hij ongetwijfeld zeer goed
afgesloten: op 10 maart 1921 krijgt hij van de
grote baas in een besluit to horen dat hij met
terugwerkende kracht vanaf 16 september
honderd gulden per maand is gaan
vcrdicncn. Een arbcider van zijn lccftijd
verdient amper de helft! Wat zal hij
opgetogen geweest zijn met zijn aanstelling!

Begin carriére

Piet van Pul begint dus op het postkantoor
van Rotterdam op 16 september 1920 als
leerling-kantoorbediende. Het jaar ema,
1921, volgt al promotie tot kantoorbcdiende
2e klasse.
In 1924 gaat hij naar Vlaardingen op het
postkantoor op de Westhavenkade. In 1926
volgt promotie tot kantoorbediende le
klasse aldaar. Het paar zal genoeg gespaard
hebben, want ze trouwen op 10 februari 1927
in Schiedam'°.
In 1928 wordt Piet adjunct-commies, een

l 6. Ook (le izz.tu"elijks'a/\"!e gee/i weer /rel bewzjs voor do ene er.-/zie voo/"naam." Jo/tonnes van Pal. Moerler Pau Alers
“hee het heel haar leven als een vernedering ervaren niet me! pa in tie kerk te hebben mogen trozn-ven, omrlat :1] van

protesrantse hnize was. Her blee/“beperkt rot een vernea'eren(leg/orma/iteit in tie pastorie", alrlns tlochter Ien
Vernienlen - I411’: Pul anno 2011. “Het was niet altijd even genza/1'/relijk, ofsehoon moeder heel loyaal was tegenover
varler: ll/[oar een l)I'()é'I'\"£1I1 ma, oorn Gerard, was tlominee in a'e Gereformeerde Bond van de Hervormde Kerk. Wij als
l;ina’eren hebben daar weinig van meegekregen, want we zijn katholiek opgevoed. We itaa'den_/antastische ontlers.’ ”
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stevige basis voor een goede nancieel
onaihankelijke toekomst.
En hun zoon Jan wordt in 1928 geboren,
terwijl tezelfdertijd, Zoals reeds vermeld,
Piets eerste publicatie, als schrijver Jan van
Woensdrecht ‘De raad van mijnheer
Pastoor’ het levenslicht ziet in een
plaatselijke krant. Wat een geluksjaar is
1928!
Het verhaal ve elt over de geheime liefde
van Toon van der Laoke; hij woont bij zijn
oude moeder ‘die alle dagen sterven kan‘.
Zijn licfde voor dc weduwe Jeannette van
Teunekes, al vele jaren uitbaatster van het
herbergske ’t Groen Hoekske is wel goed
overdacht. Hoewel hij cr al twee jaar ’s
avonds met haar komt kaarten, durft hij haar
niet te vragen. Hij besluit haar maar een brief
te sehrijven: ‘Gij zit zo maar in je ecntje tc
koekeloeren; gij alleen, ik alleen; ik ben
twee jaar ouder; gij zijt niet lelijk: ik pas niet
slccht op. lk wil maar zcggcn, wij zoudcn
schoon bij elkaar passen! Hoe vindt Gij dat?’
Verder probeert hij haar over de streep te
krij gen met haar te Zcggen dat hij con goede
gareelwinkel heeft. Hij doet haar het
voorstel bij hem in te komen wonen ofhij bij
haar. Jeannette schrijft hem temg dat ze hem
graag ziet maar niet aan trouwen denkt. Ze
heeft al direct spijt van de brief. Als Toon van
der Laoken, Zoals iedere rnorgen, de andere
dag op zijn pikkeltje voor het raam zit,
vinnig de kopspijkertjes in het taaie leer
klopt en met grote halen een met

Regelmatig
bezoekt Piet
(lin/rs met
paraplu) zijn
vrolijkefamilie
in Woensdrecht
om even bi/' te
komen.

paardenstaart en zeegras gevuld gareel dicht
rij gt, dromend over dc le afrocp in dc kerk,
komt de pastoor even bij zijn zieke moeder
langs. Terwijl de pastoor weg gaat en langs
zijn ncus weg zcgt, dat Toon eigenlijk zou
moeten trouwen, geeft ook de net
langskomende postbode hem een brief.
Toon, rood gewordcn door dc woordcn van
de pastoor, opent de briefbevend als een riet,
leest ‘Ge zult toch niet kwaad zijn’, en gooit
de brief in duizend snippers in de kachel, met
de mond open en ijskoude handen. Als de
moeder van Toon inston, meldt Jeannette
zich met hanenbouillon voor haar. De goede
raad van de pastoor wordt bewaarheid: Netje
blijft bij Toon..... Dit verhaal is de eerste
literaire boreling. Het begin is gemaakt.

\ir trotmj/oto van Piet en Pau
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Drama

Veel grote gezinnen hadden in die tijd van
begin twintigste eeuw nogal eens met
verdriet om stcrfgevallen te maken. Ook
Piets ouders Lindert en Jaantje van Pul, én
hijzelf als oudste zoon, bleven er niet voor
gespaard. Als vader en moeder hun eerste
Kerstmis in 1899 samen vieren en Piet
amper tien maanden oud is, hebben ze net
het op 1 december geboren en op 18
deeember overleden doehtertje Adriana ten
grave gedragen.
Op 22 december 1903 moeten ze afscheid
nemen van hun zoontje Adrianus. Hij was
een halfjaar! En een heel veel grotere schok
moet het geweest zijn, vele jaren later, als ze
vanuit Breda op 22 november 1930 het
bericht ontvangen, dat hun zoon Bernard
vermist is; hij is nog maar 28 jaar oud.
Bemard is getrouwd met Sabine sinds
anderhalf jaar en ze zijn samen een
kruidenierswinkel begonnen in de buurt van
de Markkade in Breda.
Bij het bezorgen van de boodschappen,
zoals gewoonlijk op zaterdagavond( 1), is hij
om 8 uur op de ets venrokken om de
schippers van het nodige te voorzien. De
Bredasche Courant vermeldt op maandag 23
november 1930: ‘Ongeveer ter hoogte van
de losplaatsen van de sniker/abrieken van
Wittouek liggen vier schepen naast elkander
gemeerd. Op ieder dezer vier schepen moest
Van Pal boodschappen bezorgen. De
voorste drie schepen hebben hun waren wel
ontvangen, doeh de vierde (het buitenste
schip dus) kreeg niets. Na de informatie van
den schipper is men ongerustgeworden over
het lot van Van R Geruimen tijd later werd
zijn ets, waarin nog enkele margarine
cartons met inhoud aanwezig waren,
gevonden en in beslag genomen. Men

in de familie

vermoedde dat Van R in de M }"k was
geraakt en verdronken. De politie is
voortdurend met dreggen bezig geweest en
op Zondagmorgen omstreeks 11 uur is het
lijk van Van R opgehaald. Itermoed wordt
dat hij bij het overstappen van het ene schip
op het andere mis gestapt is en tusschen deze
schepen is te water geraakt. Het
stormachtige weer van Zaterdag zal wel de
oorzaak zijn dat hulpgeroep van het
slachto er niet is gehoord. ’

Tragiseh is dat Bemard en Sabine na hun
trouwen de zaak zijn begonnen, ‘goed hun
best hebben gedaan hun nering omhoog te
brengen. En hierin was hij bezig te slagen. ’
Zijn jonge vrouw en trouwe hulp is echter
ook nog in blijde verwachting! Dat maakt
het ongeluk extra dramatisch.
‘Zondagmorgen heel vroeg heeft men Van
P ls vrouw naar haar moeder gebracht. Zij
was zeer begrijpelijk in zeer zenuwachtige
toestand, maar er was nog hoop. Helaas
mocht deze niet in vervuilinggaan. ’
We zien in februari 1931, een paar maanden
later, dat broer Sjef, dan 26 jaar oud en nog
vrijgezel, in Breda ingeschreven staat. Ging
hij zijn overleden broer, tijdelijk, daar
opvolgen ofvervangen‘?
Wat zal Piet van Pul zich daar in Vlaardingen
machteloos gevoeld hebben! Zo ver weg!
Enige tijd later wordt bij weduwe Sabine in
Den Haag een zoontje geboren. Lies, een zus
van Piet en Bernard van Pul, is er naar toe
gegaan om haar te helpen en bij te staan.
Sabine noemt hem naar zijn vader: Bernard.
Later heitrouwt ze en krijgt nog een
dochteitje, dat ze naar zichzelf, Sabine
noemt.

'Schetsje’
Voor hij zijn eerdergenoemde tientje hono-
rarium ineasseert voor zijn eerste publicatie,
heeft Piet van Pul al een poging gedaan groot
geschut in stelling te brengen, om aandacht
voor zijn Sehrijverij te krijgen. Hij trekt in
192'? al de stoute schoenen aan en richt zich

tot A.M. de Jong, de beroemde streekgenoot
afkomstig van Nieuw-Vossemeer, en
Querido, samen de redactie vormend van het
literair maandblad NU, met het verzoek tot
het plaatsen van, waarschijnlijk, het eerder
genoemde verhaal ‘De raad van mijnheer
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pastoor ’. De op 22 dccembcr 1927 vanuit
Nieuw-Borgvliet (hij zal daar toen gewoond
hebben) geschreven briefaan Piet van Pul in
Vlaardingcn, zal deze niet hebben
ontmoedigd zoals we zullen zien, gezien zijn
snel erop volgende publicaties, één en twee
jaar later. A.M.dc Jong bcricht hcm: ‘He!
toegezonden schetqje is nog te zwak om te
worden gepubliceerd. Te zeggen dat u nooit
iets zal maken dat de moeite van het lezen
waard is, zou op z 'n zachtst onwgjsgerigzijn.
Tot het toekennen van een bijzonder talent
gee echter uw schetsje evenmin aanleiding.
Het beste is maar dat u rustig verder sclnjjft
als u daar behoefte aan hebt en van tijd tot
tijd aan mensen die er over oorde/en kunnen
iets ter lezing geefi. Met vriendelfjke groet,
A.Mde Jong. ’

Kr

' ALGEMEEN MAANDBLAD
. - own» Rwmrrw H" NIEUW-BORGVVLIET (N._B.),.....2.iZ...12§.oembia,:.:Q.r..:4._f;. .1ta2r'i,._IS. QUERIDO EN

A. M. ma yous

Jan van Woensdrecht zal dan ook ‘rustig
verder’ sehrijven, want hij ‘heeft er behoefte
aan’. Het lijkt me sterk dat Piet van Pul niet
even contact zal hebben gczocht Om wat tc
laten lezen déér, of te overleggen mét, de
ruim tien jaar oudere schoolmeester
Edouard dc Moor, dic nct als hij, ook
regelmatig in vakanties naar vader en
moeder komt in het zuiden. Misschien zien
ze elkaar wel onder het genot van een potje
bier en een pijp of lekkere sigaar, Piet is
liefhebber, bij hun wederzijdse 00m Sjef en
tante Lies aan de stamtafel in café het
Pannenhuis; éf rond dc biljarttafel; Edouard
was een fervent beoefenaar!
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Stimulans

Ofschoon A.M. de Jong hem dan wel niet de
heme] in prijst, maar ook niet afbreekt, moet
Piet toch grote moed hebben gcput om door
te gaan uit het feit dat zijn verhaal wel wordt
afgedrukt in een plaatselijk blad.
Hij stuurt verder dc rcdacteurcn van
uitgeverij De Klyne Librye uit Edam het
manuscript toe van de novelle/streekroman
‘Uit de jonge jaren van Jan Baptist’.
Waarschijnlijk tot zijn grote vreugde
reageren zij, de redacteuren Wiessing en De
Sterke, in een brief van I3 november 1928.
Zij sehrijven samengevat:
“Zeer geachte Heer van Woensdrecht. In
principe zijn wij bereid ‘Jongejaren van Jan
Baptist’ te doen uitgeven. Op het ogenblik
zijn een paar andere uitgaven ter perse,

klein dorpje. Bijna kan men het jonge leven
van Piet van Pul zélf uitsporen in
Woensdrecht, zijn dorp uit Zijn jeugd, waar
dan nog maar sinds enige jaren de rust is
weergekeerd na het zogeheten Woens‘
drechts Schisma: de strijd tussen de
gelovigen van Woensdrecht en de bisschop
van Breda. Jarenlang is er gevochten voor
een eigen kerkje en een eigen pastoor. In
1885 is het een feit dat nog lang nawerkte en
de rivaliteit met Hoogerheide tot op dc dag
van vandaag op scherp zette. En sinds 1890
komt er ook, als positief gevolg van die
parochiestrijd, een kloostergemecnschapjc
op de Rijzende Weg, het Huis St. Anna van
de congregatie van JMJ _, met een heuse eigen
bewaarschooln.

zodat het Uwe dan nog wat moet wachten.
Vermoedelijk in de loop van het komende
voorjjaaiz Als daar geen bezwaar tegen is,
dan komt het contract ter tekening. ”
Over goede berichten gesproken!
Jan van Woensdrecht neemt de lezer in dit
boek mee naar de typische, voor die tijd
opwindende, dorpsgebeurtenissen in het
leven van het jongetje Jan Baptist in een

En daar begint het boekje mee:
Jan Baptist moet als hij driejaar is geworden
naar die bewaarschool bij cle nonnen, want
‘daar is hij goed bewaard’ en moet hij ‘tegen
het kwaad beschermd worden’. Niet gek
voor zijn moeder ‘met vijf kinders onder de
zes’, om enige uren op de dag ‘gerust’ te zijn.
Jan Baptist heeft het niet Z0 op de
bcwaarschoolnon bcgrepen, want die dreigt

I 7. Binnen het kader van die rivaliteil zal in het geboorteiaar van Piet van Pul, I899, pastoor Van Mans de
fanfare Aurora oprichten in Woensdrecht. Die van Hoogerheide. ‘van de Gre1'e'. hadden immers in I896 ook een
fanfare, De Scheldezonen opgericht met be/iulp van hun pastoor Bl0mmera'e.~’
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nogal eens met ‘de buut’, waar hij overigens
totaal niet bang voor is. De ergste straf voor
hem is als hij na een overtreding ‘twee dagen
tussen cle meisj es’ moet zitten.
Ontzag heeft hij uiteraard wel voor meneer
Pastoor, die hij ‘een pol’1noet geven en ‘niet
met zich laat spotten’.
Zo gaan de jaren voorbij en is hij heel blij,
eindelijk, hij is zeven geworden, naar de
grote school ‘van de meesters’ te mogen én
misdienaar te mogen worden. Hij begint
zich te interesseren voor de straat, waar hij
uit school blijft ‘marebollen’. Vaak wordt er
ook voor en na school ‘gemietiesd’. Als hij
daarvoor de knopen van zijn mis-
dienaarstoog gebruikt, ook die van zijn
vriend Koos, én zelfs die van de soutane van
de pastoor, is het baantje van misdienaar snel
verleden tijd. Daaraan is de pastoorsmeid
Janeke schuldig. Ze slooft zich altijd uit om
cle pastoor en de misdienaaitjes ‘pront in de
kerk te zien staan’, maar dat met die knopen
gaat toch te ver. Voordat ze ‘bedjéme de
kerskes’ uitdoet zet ze ‘de sloefen’ van de
pastoor voor de deur en beklaagt zich bij de
pastoor over de misdienaars.
Ondertussen gaat Jan Baptist verder met
kwajongensstreken en geniet van ‘de
bizzics’, krieken, péercn, knolderapen en
tollekes’. En de ‘puiten uit de drenk ’zijn ook
niet veilig. De jongens op hun klompen
schcppcn er ook genoegen in dc vrouwcn,
die pas de steenpad geschuurd hadden,
wanhopig te zien worden, door met hun
vuile klompen over die steenpad te klossen.
Als hij betrapt wordt durft hij niet naar huis
en ligt hij een uur te ‘bléeten in de
strooiklaamp’.
Op school gaat het met leren wel goed, want
hij is pienter; al heeft hij er wel een hekel aan
clat de ‘meesters elke keer iets aanders in d’r
meulen’ hebben. Hij snapt alles heel goed en
reageert dan met ‘sjuustekes, das
verdikkoppe woar ok’.
Een grote dag in zijn carriére bij de meesters
is wel dat ze met ‘aaske pek’ naarAntwerpen
op excursie gaan en onderweg door de
mastenbossen rijden. Om wat te kunnen
verteren heeft hij ‘kleine en grote nikkels’
van thuis meegekregen. Hij komt doodziek
weer thuis, omdat hij in Antwerpen in ’n

I8. Zie vorige voemoot

‘aarrebaarg’ iets vreemds heeft geclronken.
En zo gaat het jonge leven van Jan Baptist
langzaam maar zeker voorbij. Hij geniet van
een rit met het gerijke van de burgemeester;
hij mag ook achterop diens ets, zonder
‘pinneke’, maar moet wel oppassen dat hij
niet met zijn geplukte ‘bizzies’ langs de
broekspijp van de burgemeester ‘gaat zitten
rijen’. De burgemeester kwam precies op
tijd om hem mee te nemen naar huis, want in
de polder was Jan Baptist zo maar ‘ne aorige
kwiebus’ tegengekomen: een ‘zwaarver’ of
‘n schééresliep“?
Toen de ‘vur een poar joar geleeje’
opgerichte fanfare“ nog eens een “érke
gespuld oj’, gingen Jan Baptist en zijn
vriendjes er met veel ‘lawijd van tussen’
omdat het ‘flienk koud begos te worre’.
Jan van Woensdrecht is nog lang niet zijn
moerstaal vergeten, zoals we zien in deze
novelle!
Hij laat Jan Baptist te kust en te keur
uitdmkkingen bezigen, die we nu nog
kennen, zonder dat het afbreuk doet aan de
leesbaarheid van de verhalen. Z0 laat hij Jan
Baptist zeggen: ‘Ge zijt’r glad neffe’, en
‘nonde miljaar’, of: ‘er zoot een
musterdklaampke op de waarf’; verder: ‘ik
moes blijve ete, z’iewe nie af’. En toen een
persoon wat tc veel had gcdronken, een
steeds terugkerend thema in die tijd, was t’ie
in een kwoaje sloap gevalle’, maar ‘da zal
wel gauw betere’. Met de persoonlijke
lichaamsverzorging nam ook niet iedereen
het even nauw: Kaat Oorkes d’r handen en
hals waren precies van kleur als
’rammenatsschil’.
En om een centje bij te verdienen ging Jan
Baptist ‘pullup trappen’ bij boer Bonté. Z0
zijn dejongejaren van Jan Baptist voorbij en
komt op het eind van het schooljaar de
bovenmeester langs in hun winkeltje bij de
bakkerij en wordt besloten, dat hij naar een
broederschool gedaan zal worden. In zijn
nette pakje vertrekt hij..... Dit eerste boek
van Jan van Woensdrecht, met veel
herkenbare autobiogra sche aan-
knopingspunten, kan naar de drukkerij. Het
zal in 1929 op dc markt komen. Het wordt
een groot succes! Jan van Woensdrecht is, zij
het op amateurbasis, de nitiefauteur!
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In dezelfde tijd van zijn eerste stappen op het
literaire pad moet Piet van Pul palet en
penseel hebben ontdekt. Want we zien hem
ook met zijn schilderskunst, in de periode
van 27 maart tot 30 maart 1930, als de
Volksbond tegen Drankmisbruik in
Vlaardingen een tentoonstelling organiseert
met betrekking tot huisvlijt. Hij zendt twee
schilderijen in en behaalt een door de jury
vastgestelde vierde prijs. Helaas weten we
niet wat voor werken dat geweest zijn.

Ze zijn uit de familiekring verdwenen. Meer
weten we over later, in 1941, als minimaal
twee schilderijen tentoongesteld geweest
zijn in Museum Mesdag in Den Haag.
Dat het schilderen hem soms niet goed
genoeg afgaat moge blijken uit volgende
aandoenlijke liefdevolle brief met
betrekking tot zijn vader en moeder. Een
eigenhandig geschreven brief uit het
plakboek van de familie:
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vader en moeder van Piet van Pul

'ONS VADER’

"In mzjn ltamer hang! het portrel van mi/‘n Vader: lk heb hem geschilderd naar een_/bro toen
liij :0 'n zestiger was. Zelfvind ik het zeer geslaagd. lk heh ook ons Moeder vaalr getekend en
geschilderd. Maar dat lnvam er niet goed uit; hoe dat lnvam weet 1'/(niet, het spzjr me heel erg.
want ilt had haar zo graag naast Vader hangen en :e had het zeer verdiend. Haar grote zorg,
haar vroomheid, haar lie/de voor haar groot gezin; eerst later drong het tot mij door hoe zij
heeft moeten zwoegen in haar huishouden, dat eigenlijk om haar draaide. Z€l\’PJI met Vaders
huh), maar het huishouden ln~vanz_/eitelijk geheel op haar neer: Samen clroegen :i]' natuurlijk
de zorg voor hun gezin. Maar Vader was toch de man. die te zorgen had dat hun gezin door
zijn arheid zou bestaan. Moeder deelde wel de geldelijke zorgen, het huiselijlt onderhoud, her
was een oud huis en het eiste zeer veel, doeh deze zorgen liet ze meer over aan Wide}; die veel
"knapper en geleerder"was dan zij. Zij erkende Vader in haar ondera'anigheid, zij was uiterst
zorgzaam, maar ze was niet zorgelijker dan Vader. Misschien was het dat, wat ik niet kon
uitdrultlten op haar beeld en zij daarop slechts léék
Het beeld van ons Wider "lijltt " niet alleen; Vader is her ten vol/e uit. Onder liehle
wenkbrauvven. zijn intelligente ogen dieje vindig opnamen. zijn ietwat hrede nezisvleugels,
zijn peperkleurige snor boven de mondhoe/ten, de ronde /tin; uit zijn gelaat spreekt een
op/tonzende humor boven zijn zoljgeli/'/tlzeid, zijn zwart dasje op zijn overhemd, zijn :1-var!
colbert. Dat is ons Vader; de bakker na zijn werk.
Hij was bakker; ln'ood—beschuit-en kleingoed. Goed, bakker op een a/gelegen dorp; dat wil
zeggen, wellichr het zwaarste beroep dat op aw schouders /can worden gelegd. Want de
dorpshakker moet niet alleen maar hakken; hi/' heeft niet alleen de dagen in de frog re kneden
en na hun rrjzing op hun juiste vorm de deegbroden in de hete oven te schieten. Wanneer het
brood uit de oven, goed doorba/t/ten, niet te bleek en niet te don/ter; niet te hard en niet re
zaeht voor de klant gereed is, dan heeft hij zijn werkkiel vliegens uit re trekken om de nog
wanna producten aan zijn verre klanten te bezorgen, uren wijd vaak, met de kruii-vagen, in
weer‘ en wind door de verre polders tot in Zeeland.
Pie! van Pul "

Wat een liefde en respect voor zijn ouders wordt hier tot uitdrukking gebracht!
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lnspiratie

Als Piet bij zijn Pau(lien), gezellig thuis, op
het Van Schravendijkplein 27, later op
nummer 30 in Vlaardingen, aan vroeger
dcnkt, moet hij vaak aan zijn vader Lindert
gedacht hebben als hij met het uitbroeden en
sehrijven van zijn eigen verhalen bezig is.
Vader Lindert stond erom bekend, niet
alleen voor zijn eigen kinderen mooie
verhalen te kunnen vertellen. maar ook voor
dc andere dorpsgcnotcn uit dc
buurt. Na het eten op mooie
zomeravonden. en die schijnen E-'11-if-i
cr in het ccrste kwart van dc glw
twintigste eeuw veel te zijn
geweest. maar ook binnen ~:’**
tijdens dc lange winter— '
avonden, schoof de schare
kinderen van hemzelfen die uit "
de buurt aan, voor ofin het huis
in de grote kring, zittend
rondoni hem, om naar de
spannende, griezelige of
educatievc avonturcn van al of
niet verzonnen hoofdpersonen
en geschiedenissen te luisteren.
Als dc wind door dc schoorstccn locidc
voelden ze de angst om zich been. Vader
Lindert. die zichzelf Frans en Duits had
gclcerd cn rcgclmatig bockcn las, De
Loreling van Hendrik Conscience was een
van zijn favorieten, stond zodoende in hoog
aanzicn. Vooral Piet smuldc van het
beeldend vermogen van Zijn vader als hij
vertelde van De bende van Baekelant ofover
Carlonche. Het vormde zijn geest en voedde
de liefde voor zijn taal. De romantische
omgeving met zijn bossen, ‘die bij zijn
geboortedorp Woensdrecht de
overgang naar de Belgische
grens markeren, her water van
de Schelde en de voerlui op
Antwerpen’, zoals een
journalist in 1960 het uit-
drukte, zullen de rest hebben
gedaan.
Zo zal Piet, mijmerend over
die interessante vader en
omgcving, mogelijk crtoc
gekomen zijn steeds weer een
sterk op de streek betrekking

iii»-11hrFL
"kit!!!|1_|

licbbend ‘schctsjc’ tc schrijvcn en ter
publicatie aan een krant aan te bieden. Hij
stuurt in 1931 het verhaal ‘Toen eens de
Schelde Brabant schallen bracht’ in. Hij
krijgt op 27 augustus 1931 een brie e van de
redactie van Het Dagblad van Noord-
brabant, gcvestigd in dc Rcigcrstraat I6 in
Breda:

_~|

I’, Pau en Piet met zoon Jan tje op a'e arm

“Met veel belangstelling schetsje gele;-‘en.
Binnen/tort wordt het geplaatst.
Honorarium IO gulden en drie bewijs-
nummers. Belangstelling voor meer histo-
rische schetsjes. “
Dat gaf dc burger weer mocd. Op 14
september heeft Piet van Pul, zo men wil Jan
van Woensdrecht, het afgesproken
honorarium binnen! Ecn lcuk Zakccntjc,
buiten de eer.

( .-Jr! L:
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Verder in de jaren dertig

Hard werkend in zijn funetie op het
postkantoor en goed in zijn vel zittend met
betrekking tot zijn schrijverschap en gezin,
komt er in 1934 opnieuw grote vreugde in
huize Van Pul in Vlaardingen: dochter Ineke
wordt geboren. Het geluk lacht hen toe.
In I935 schrijft Jan van Woensdrecht het
vermakelijke verhaal op rijm over Janus
Stoffels. In vierenveertig coupletten van zes
regels beschrijft hij het leven van Janus: ‘ Uit
Den Ouden Tijd’. Een prachtig voor-
leeswerkl Wat zullen zijn kinderen Jan en
Ien met open mond ernaar geluisterd
hebben!

In januari I937 verschijnt van Jan van
Woensdrecht het verhaal over Sjefke
Makaze: een mager, gierig, doeh rijk
manneke, dat, onbedoeld, een lesje krijgt.
Het stichtelijke verhaaltje zal later grote
bekendheid krijgen, doordat de in de jaren
veertig en vijftig landelijk beroemde actrice
Julia de Gruyter” het voordraagt op de radio
voor de VARA in 1946; in 1948 verschijnt er,
mede daardoor, een herdruk van het verhaal
en in 1957 houdt ze dezelfde voordracht nog
eens, maar dan voor de AVRO. Het zijn de
decennia van voor de televisie. Er wordt veel
naar de radio geluisterd en voordrachten en

hoorspelen zijn zeer populair. Wat moet de
familie Van Pul toen trots zijn geweest. Later
nog eens, bij het lezen van het commentaar
in Het Rotterdamsch Nieuwsblad van 1960
toen de schrijvende en schilderende jubilaris
in het middelpunt van de belangstelling
stond vanwege zijn 40-jarig jubileum bij de
P.T.T.: ‘ We hebben genoten van de
spran/celende Brabantse humor waarvan
Sje/ke Makaze doordrenkt is ’.

“Om nog eens in de sfeer van die tijd re gera-
ken”, plaatste een rcgionale krant van West-
Brabant in 1980 het verhaal van 12 pagina’s
nogmaals onder de titel ‘Daar woont Sjejke
Makaze’. Tevens verschijnt er op 8 decom-
ber 1980 een verhaal van de hand van de ons
welbekende Michel de Koning over Jan van
Woensdrecht in dezelfde krant met als kop
‘HERNIEUWDE KENNISMAKING MET
EEN WESTBRABANTSE SCHRIJVER’.
Hij is op dat moment 81, benadrukt nog-
maals ‘zich niet te willen beroemen op zijn
schrijverstalent’, maar zal zeker van de aan-
dacht hebben genoten. De redactie leidt het
verhaal van Sje <e Makaze in, en meldt:
“dat Jan van Woensdrecht als pseudoniem
voor J.l-°. van Pul, het verhaal destijds in
eigen beheer heeft uitgegeven. ”

Oorlogstijd

Tijdens de oorlog was Piet van Pul gewoon
werkzaam in zijn beroep van voor de oorlog
op het postkantoor van Vlaardingen. Als in
mei 1945 de nieuwe orde weer op gang
komt, worden overheids- en semi-
overheidsfunctionarissen onderzocht op col-
laboratie. Het hoofd van de P.O.D. te Vlaar-
dingen verklaart per 2 juni 1945, dat tegen .1.
van Pul, Schravendijkplein 30, P.B.
24l0l5414, geen politieke bezwaren kun-
nen worden ingebracht. Piet is dan in de
bloei van zijn leven, werkt hard, en zal daar

op tennijn middels promoties voor beloond
worden. Gedateerde en gepubliceerde ver-
halen uit de oorlogsjaren zijn niet bekend, al
vinden we wel in de nalatenschap een paar
mooie ongedateerde, die wel in die tijd
geschreven kunnen zijn, zoals:
- Geert van Lindonk, 18 pagina’s, met de
hand geschreven, en enkele versierde hoofd-
letters.
- De Fakkels en het oude kasteel, 61 hand-
geschreven pagina’s met kleurenillustraties,
én de oude spelling met: heele, zoo,

I9. Voora'rachts/ctmstenaar Julia de Gruytet; op 17 mei I887 in Henii/tsenz, Belgié, geboren en in 1969 in
Amsterdam overlea'en, vlucht eindseptember 1 914, in het begin van de Eerste Wereldoorlog, één dag voor a'e eerste
bombardetnenten op Antwerpen, naar neutraal Nederland. Ze wordt hier als actrice beroemd, én als
voordrachtkunstenaar voor de radio, o.a. met werk van Guido Gezelle en Ernest Claes. Wat een eer voor Jan van
Woensdrecht, dat zij ook zijn werk voor het voetlicht brengtl In het radioprogramma ‘Nachtvluchten 'werd ze
slechts eenpaarjaargeleden in de serie 'Meesters der vertelltunst 'nog eens in herinneringgehracht.
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bosschen en dergelij kc.
- Reinaert de Vos, 12 pagina’s hand-
geschreven, in de oude spelling, én een
versie in de huidige spelling, mét ballpoint,
duidelijk later overgeschreven.
Wél verschijnt in 1946 (MCMXLVI op de
kaft stond wel deftig) een niet geillustreerd
boekje van 83 pagina’s bij de N.V.
Uitgeversmaatschappij De Pelgrim, in
Eindhoven. Deze streekroman, St. Jan is
Molen, heeft hij tijdens de Duitse bezetting
geschreven, al zal de schrijfmachine
mogelijk wel wat minder vaak hebben
gerateld. Het manuscript was door de
oorlogsomstandigheden op de plank blijven
liggen. Deze sombere tijd, met voor hem ook
de hongerwinter, zal hem in gedachten vaak
naar het platteland, thuis in Woensdrecht,
hebben gevoerd. Zal, evenals Edouard de
Moor in Amsterdam, ook Piet van Pul wel
vanuit het zuiden, het oude thuisfront, van
extra voedsel zijn voorzien zolang dat het
nog kon‘?
De N.V. Uitgeversmaatschappij De Pelgrim
schrijft al op 25 mei 1945, het is net weer
vrede, aan J .P. van Pul te Vlaardingen:
“Geachte Heen Het verheugt ons te zien, dat
U de moeilijke tijd doorgekomen is. Wij
hopen dat Uook materieelgeen schade hee
ondervonden. Bij ons is niets bijzonders
gebeurd. Uw manuscrzpten staan op de lijst
van onze uitgaven, maar wij hebben sinds
onze bevrljding nog geen papiertoewijzing
gekregen en de vraag is, wanneer wij onze
eerstepapiertoevvyzingzullen ontvangen. Al
zijn wzj ook nu bevrzjd en hebben wij voor de
uitgaven van de boeken geen toestemming
meer nodig van het departement, het zal nog
wel enige tijd duren voor wij met de uitgaven
kunnen beginnen.”
Op 31 december krijgt Piet van Pul een
briefje van de uitgeverij uit Eindhoven, in de
persoon van de Heer H. Vrijdag:
“Het manuscript Sint.]an is Molen is naar de
zetterij gestuurd. Hoop dat het over enkele
maanden zal kunnen verschijnen. ”
En op 17 juli 1946 schrijft de heer H.J. van
Oosterzee namens de uitgeverij aan Van Pul
in Vlaardingenz
“Sint Janis‘ molen” staat op het punt van
verschijnen. Zodra het boek in het
‘Nieuwsblad van de Boekhandel’ is

aangekondigd (waarschijnlijk volgende
week, mogelijk nog deze week) zullen vvij U
Uw auteursexemplaren doen toekornen. De
prijs isf2,50 (band en binden 80 cent). De
oplage 3000 exemplaren, waarvan er echter
vooralsnog slechts 1500 zijn besteld. Het
werkje ziet er zeer aantrekkelijk uit en wtj
hebben goede verwachtingen voor een vlotte
verkoop van de gehele oplage.
De streekroman Sint Jan's Molen, 83
pagina’s, zonder illustraties, komt in
september 1946, MCMXLVI, eindelijk uit
en wordt in de Nieuwe Vlaardingsche
Courant van 20 september besproken door
hun recensent. De tijdsgeest komt er
prachtig in tot uiting:
“Er wordt tegenwoordig veel geschreven en
gesproken over opbouw en vernieuwing,

over verbetering der samenleving. Jan van
Woensdrecht toont in zijn boek over den
pastoor van Sint Jan’s Molen, een Brabants
gehucht, op eenvoudige wijze aan hoe dat
het best kan gebeuren. Het was voor ons een
verrassing, dit boekje van een ons geheel
onbekenden schrijver”.

20. Dan hee hij wel een en ander gemist van eind twintigerjaren en later!(JvE)
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De pastoor van St. Jan’s Molen is maar een
bleek mager mannetje en met zijn komst
waren de parochianen heel niet ingenomen.
Ze hadden weinig ontzag voor hem en
meenden dat hij het bij hun niet lang zou
uithouden.
Maar dat viel anders uit. De nieuwe pastoor
mocht dan een mager mannetje zijn en geen
‘bu1derbast’,hij weet wat hij wil en weet zijn
wil ook door te zctten. Bij zijn entree zei hij
onder andere: ik ben hier niet op mijn
verzoek gekomen, maar gezonden en ik zal
mijn plicht 20 goed mogelijk doen. En dat
doet hij. Zelfs veel meer. Hij trotseert de
mening van zijn parochianen en van zijn
kerkmeester, zelfs van zijn huishoudster, die
hij van zijn overleden voorganger heeft
overgenomen. Hij doet het Z0, dat ze hem
nog gelijk moeten geven ook. Hij heeft een
manier van optreden die iedereen
ontwapent. Zijn methode is niet eenvoudig.
Meestal is hij zeer zachtzinnig, maar hij kan
ook geweld gebruiken, want hij heeft grote
handen.
Hij doet veel, ja alles voor zijn parochianen,
die allen, op die van ‘De Eikenhoef’ na, zeer
arm zijn. Hijzelf is ook arm, maar hij heeft
een sterk geloof. Hij bidt veel, ja eigenlijk
altijd. Want er is zoveel te bidden, vooral als
men arm is en men wil iedereen helpen. Hij
deelt alles uit, geeft zelfs zijn eigen eten weg
alshetnodigis.
Toen één van zijn arme parochianen een
been gebroken had bij zijn zware arbeid en
zijn paard bovendien nog was gestorven,
steunde hij hem op allerlei wijze en beloofde
hem zelfs een ander paard! Dat was wel wat
te veel beloofd, want waar moest dat paard
vandaan komen? Maar de pastoor bad en bad
en wachtte op het wonder in groot
vertrouwen. Maar het wonder kwam niet en
het paard moest er komen. Al biddend ging
hij naar ‘de Eikenhoef’. Ze waren daar heel
gierig, maar nu zou er geholpen worden, dat
zou het wonder zijn. Hoe werd onze anne
man teleurgesteld. Niets kreeg hij!
En toen gebeurde het wonder toch! Hij kreeg
een crfcnis. Nu is hij uit de nood. Op allcrlei
wijze kan hij nu helpen.
Toch begrijpt hij, dat hij wat blijvends moet
stichten, wil er armoede en hongcr, vooral in
de winter, worden bestreden. Met

medewerking van anderen sticht hij een
steenfabriek.
Z0 is hij er steeds op uit om de WBlV&31'l te
bevorderen, maar vooral ligt het geestelijk
welzijn van zijn parochianen hem na aan het
hart. Om hun vertrouwen te winnen wordt
hij als één hunner en hij slaagt er in niet
alleen hun hart te winnen, maar hen ook op te
hetfen,beter te maken. Zelfs Suuske Smotte,
dc smokkelaar en dronkaard, die zich
openlijk als zijn vijand verklaarde, weet hij
tot inkeer te brengen. Z0 bouwt hij daar een
kleine samenleving op. Hij kent geen kwade
mensen, alleen afgedwaalde. Hij heeft ze
allemaal even lief en tot het laatst leeft hij
met iedereen mee.
Het is een verkwikking dit boek te lezen. Er
wordt niet in gepreekt, maar in gehandeld.
Het is opwekkend en ontdekkend.
De schrijver heeft zijn hoofdpersoon
levensecht getekend. Wat een gelovig
moedig man is hij; wat heeft hij een
kinderlijk hart en in zijn armoede grote
blijmoedigheid; wat bezit hij een liefde en
zelfverloochening; en wat is hij gelukkigl
Juist, en dat is het mooie in dit boekje, in
deze weg kan men gelukkig worden: leven
voor anderen. Dienende liefde.
Een eenvoudige maar goede streekroman.
J.P. v.d. L.”

We herkcnnen veel hcemkundige
elementen:
Geogra sch herkennen we Woensdrecht:
‘Het gehucht Sint Jan’s Molen lag aan drie
kanten omringd door bosch en hei, alleen
aan één kant had het wat poldergrond,
overigens was het niets dan mager gee] en
wit zand.’
De ‘Straffende Kerk’ uit zijn vroegerejeugd:
‘Op de Eikenhoef gingen ze voor straf
allemaal schielijk dood, omdat er ooit
iemand uit de familie een pastoor had
vermoord.’
Bidden, zo herkenbaar: ‘Da kunde altijd en
overal’.
Bangmakerij met: ‘de buut en de hel’.
‘Er werd een muziekvereniging opgericht’,
inderdaad, in 1897 door de eerste pastoor
Van Mens in Woensdrecht, ‘met een
maatslager uit D. ’
Kaartspelen, tot op de dag van vandaag
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populair in verschillende staminees:
‘Eigenlijk had hij met 13 harten soloslim,
maar hij ging open misere en moest zelf
uitkomen. Toen kwamje nog in de krant. '
Ze hadden ‘leem( 1 ) in de berg gevonden'; op
Ko even. De Bunt en de Wolfsbossen bij De
Vijvcr‘? Ook dc H. Antonius. gclo0f0fbi_jgc-
loot". wordt aangeroepen ‘om terug te vinden
wat men kwijt was."
Aansprckcndc gcncraliscrcndc moraal ovcr
het naburig(!). rivaliserend dorp: ‘Daar
woonde lelijk volk dat dronk, vocht en
kickcns stal.'
En vooringenomenz ‘Mannekes uit de lering

van meneer pastoor stalen musterd uit de
klaamp van Suuske Smotte."
De Zwarte van Tekke die ‘met zijn
pieterolickarreke stroopt in dc bossen van
het klooster’. En de smid, huinorvol,
zetelend ‘tegenover het pastorieke', durft
hct pastoortjc uit tc dagen om aan 4000
mensen 7 broden uit te delen, zoals bij de
wonderbaarlijke broodvennenigvuldiging.
Dc wcck crvoor had dc pastoor dc gctallcn
per abuis omgedraaid. ‘Kan ik ook met de
overschot van vorige keer", is dan de
opmcrking van dc smid, half vcrstaanbaar
voorzij n medekerkgangers naast hem.

Productief in tweede helft van de jaren veertig

De kenmerken van de tijd van voor en na de
oorlog, soberheid. spaarzaamheid. werklust
en principiccl uitgaan van dc goede inborst
van de mens, komen steeds terug als thema
in de verhalen en boekjes van Jan van
Woensdrecht. Gierigheid, oplichterij en lui-
heid worden aan dc kaak gesteld. Kottom,
een slechterik wordt bestraft en verfoeid.
Voor hem als katholiek heeft Het Rijke
Roomsc Levcn nog niet afgcdaan cn Piet van
Pul heeft veel inspiratie. De vele verhalen
vloeien vlot uit de pen. lnhou-
dclijk trekt hij dc aandacht,
daar zal de voordracht van Julia
de Gruyter wel toe hebben bij-
gcdragen, wat uitmondt in ccn
aantal publicaties in het popu-
laire weekblad Panorama. Daar-
in vcrschijncn: ‘Het Feest’, 17
augustus 1946, ‘De Verras-
sing", maart 1947, ‘Hoe Sint
Sebastiaan verloor’, 4 novem-
ber 1948, ‘Het goede gedacht
van Sana'erke de Gaarnot’, 2
december 1948, en ‘Het .:wa/t-
Ice ogenhlilc', 30 dccember
1948.
Een in het oog springende
publicatic in dczc tijd van na dc
oorlog is: ‘In memoriam-
October I 944'.
Het verhaal verschijnt in dc
voorloper van het Brabants
Nieuwsblad, De Avondster, op

26 oktober 1946. Het brengt de venvoesting
van het dorp Woensdrecht in herinnering.
Wat een schok moet het voor Piet van Pul
gcwccst zijn te zicn hoe er van zijn geboorte-
doip niets was overgebleven_ bijna iedereen
was moeten vluchten en hoe zijn ouders en
familie ccn begin maaktcn van dc grond at
alles weer op te bouwen. Als in 1948 de fami-
lie Adriaansen het gouden professiefeest van
tantc ‘nonnckc’, Zuster Joscphtic, Kcc Adri-
aansen“, vicrt, die ncgcncnvccrtigjaar in dc
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Spaarndamse Zusterkleuterschool in Amsterdam West werkzaam was, is het dorp a1 weer aardig
opgeruimd.

Bovenaan in het midden overziet Piet van Pul de gelukkigejamilie: zijn moeder Jaantje naast
haar zus de jubilaresse en zijn vader Lindert helemaal rechts op de eerste rij. Vooraan links
Sabine, getrouwd geweest met de verdronken Bernard van Pul. Sjef Janus en Ko Adriaansen
ankeren hun zus ter rechter zijde. De krasse dame tweede van links is Lies Adriaansen-Theuns
uit HetPannenhuis, het door alle Belgen gekende etablissement in de vorige eeuw.

Een andere opvallende publicatic, ‘Spaar
hem Heer’, is het verhaal over de historische
gebeurtenis van het binnenvallen van Duitse
soldaten in het kloostertje St. Anna van de
zusteitjes op de Rijzende Weg. Eveneens
een gebeurtenis in een oktobemacht van
1944, tijdens de strijd om de landengte met
spoordam voor de toegang tot Zuid-
Beveland naar Walcheren en omgekeerd.
Het zou te ver voeren alle publicaties
inhoudelijk te behandelen, maar meerdere
verhalen verdienen het in de komende

uitgaven van Tijding een plaats te krijgen.
Alleen al de titels roepen gevoelens van
verbondenheid met de schrijver en zijn heem
op. Wat te denken van: De Gokkers, De
Donderkapitein, Erkenning, Janneke
Meloen, Tante Anne-Bel, Een streep door de
rekening, Het abnis van Sinterklaas, De
ribbe van Virginie, De tragiek van Geertje
Merakel, Het geheimzinnige vuur, Het
zwakke ogenblik, Labor improbus, Lattjn.
Allemaal uit dejaren 1946/1949.

2]. Zij werd geboren op 27februari I88] en trad in in Marienburg in Den Bosch op I5 mei I898. De Volkskrant
besleedt aan ditjubileum aandacht met een lovend stu/tje voor een zuster die het gezicht van Spaarndam was
geworden in die negenenveertigjaar aan de school. Want wie had er nou niet bij Zuster Sephtie op de bewaarschool
gezeten? De krant meldt: "ZusterSephtie, Godzegene U, voordat blije levensiverk voor Hem. Ge;’eliciteerd namens
alle vaders en moeders van onze klenters :eIj§ En: “Als U een blijmoedig nonne/re wilt zien ktjkt dan maar naar
Spaarndanis Sephtie. " Verder.‘ “Namens al die mannen en vromven, die nu misschien zelf all grootvader of
grootmoederzijn, maar die het noggoed weten van toen bij ZusterSep/itie. "
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1954 De Zingende Postbode

De meest in het oog springende uitgave in
het werk van Jan van Woensdrecht is wel de
vrolijke en hartelijke geschiedenis van
postbode Francois van Tillo. Deze
streekroman met 21 hoofdstukken en ruim
150 pagina’s Werd uitgegeven door
Uitgevcrij Het Spectrum” en biedt Piet van
Pul alle gelegenheid zijn schrijverstalenten
ten toon te spreiden. Als de hoofdpersoon, de
armlastige Francois van Tillo, wordt
overgeplaatst naar een ander dorp -hij heeft
een heel groot gezin én een geit- is een van
de eerste levensbehoeften, een dak boven
zijn hoofd, een groot probleem.
‘Het overkomt niet iedereen’, zo luidt het
voorwoord, ‘dat je een oud kasteel kunt
huren, alsje een nieuwe standplaats wordt
toegewezen’. Maar er is geen andere nonna-
le passende woning in het nieuwe dorp
beschikbaar. Het vervallen kasteel bij het
dorp biedt uitkomst: voortaan huizen de Van
Ti11o’s er. De kinderen mogen veel, zo niet
alles. Ze etsen door de lange gangen, spe-
len rovertje in de torens, luiden de alarmklok
en slapen in grote ‘onafzienbare slaapzalen’.
Van Tillo tovert de ridderzaal om tot slaap-
kamer van de jongens. Hij luidt de klok om
al het grut voor de maaltijden bij elkaar te
krijgen. Ook al heeft de familie Van Tillo de
oude bureht ‘voor een krats’ te huur, er komt
heel wat bij kijken om ‘een kasteel vol kin-
deren op de been te houden’. Maar ‘kasteel-
heer’ Van Tillo is vindingrijk en zijn d0rps-
genoten zijn het nog meer. Ze bieden het huis-
houden van Van Tillo allerlei klusjes en kar-
weitjes aan om op te knappen en wat bij te
verdienen. Z0 komt de oudste bij de bakker,
de tweede bij de gemeente en vader Francois
zelf heeft een complete zangschool van het
kerkkoor als bijbaan. “Van Tillo was een vin-
dingrijk vrolijk mens en wist zijn kasteel vol
kinderen op de been te houden”, 20 luidt de

eonclusie van een reeensent in het blad
‘Omh0og’van l6juli 1954.
Grote paniek is er bij Van Tillo én op het dorp
als hij als postbode tij dens zijn route voor de
postbestelling een brief met geld kwijt is.
‘De kwade geesten op het dorp’ weten wel
wie dat op zijn geweten zal hebben. ‘ Maar in
zijn nood leert men zijn vrienden kennen, en
gelukkig heeft Van Tillo veel vrienden’.
De uitgever zegt in zijn inleiding van De
Zingende Postbode, en daar sluit ik me graag
bij aan, dat iedereen die dit boek leest een

nieuwe vriend voor Van Tillo betekent.
‘ Want er is geen mens die dit vrolijk verhaal

22. De Zingende Postbode verscheen in depocketserie "De Zonnewijzen Bibliotheek voor het gezin een uitgave in
samenwerking met de Sint Willibrord- Vereniging en de Katholieke Actie. Het laatste (46e_) deel van deze serie
versr:heen in januari 1 95 7. Middels deze betrekkelijk goedkope uitgaven werd het katholieke gezin ‘gevoed ’met
verantwoorde literatuur in de ogen van de kerkelijlre gezagsdragers. Het moet voor .Ian van Woensdrecht een eer
geweest zgin in deze serie opgenomen te. zijn en als serieuze auteur beschomvd te worden. Temeer daargrote namen
als Anton van Duinkerken ook hier hun bijdragen in leverden. De later bekende Prisma pockets zijn een vervolg op
de hiervoorgenoemdepocketserie.
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van een man met een groot hart kan lezen,
zonder met hem bevriend te raken. Zulke
mensen moesten er meerzijn ’.
Hcemkundigc aardi gheden van Dc zingende
Postbode:
Jan van Woensdrecht moet voor zijn boek
sommige namen wel leuk gevonden hebben:
Van Tillo, een nieuwe Ossendrechtse naam
toen? En wat te denken van Pastoor
Almekinders! Ook namen als Ward de Kauw
en Giel Cleire, de directeur van de fanfare,
vallen op.
Moeder Virginieke, de vrouw van Francois,
had het niet gemakkclijk met ‘al diejong, die
het lelijk aan ’t begaoien gewiest waren’. Ze
hadden een grote kroostz Martha, Gust, Mar-
tien, die wordt bakker bij Mertens, Sjaak
wordt onderwijzer, Hubert komt op het
gemeentehuis, Marga, Fonske, Gabriel mag
naar de HBS in Doevcren, Fraanskc dc
blééter, Sjetke wordt ingenieur, Tilleke,
Vonne en Lowieke.
En natuurlijk komen uitdrukkingen en
dialectwoorden tot leven: Pietje was aan den
dunne, en zuurstekken, munteballen en

nogablokken zijn dé lekkernijen. Verder
werd de dreiging om door de veldwachter ‘in
’t kot’ te moeten wel opgepikt door de jeugd
van toen.
En zonder eten voor strafvoor de schouw op
oew blote knieén in oew klompen met de
armen omhoog, en dan ook nog eens drie
Onze Vaders bidden werd niet als een feest
ervaren. Wat wel een feest was: de reis naar
Antwerpen met z’n allen, met de tram, naar
de dierentuin, in de mallemolen, met daama
pannenkoeken en worstenbroodjes!
Autobiogra sch zijn zeker de zinnen: “En
oewe oudste mot bakker worden”, of “die
kan ik goed gebruiken als t’ie van school
komt”.
Herkenbaar is ook het enige cafe met
boogschutterij, de fanfare, die daar repetitie
hield, de toneelvereniging en het
varkensfonds. En postbode Van Tillo had na
z’n dienst een eigen sehoenmakerij. Dat
moest ook wel met ‘al diejong’.
‘1-lijojnikste verletten’, en hij was wel ‘een
bussel’ sleutels kwijt, gebruiken we nu nog.

1956 gedenkwaardig

Huisvader Piet zal met vreugde ervaren dat
zijn eigen kinderen Jan, met Mics Smulders,
en Ien, met Jan Venneulen, in het huwelijk
treden. De eersten op 1 7 mei 1956 en de laat-
sten op 24 januari 1956. Het moet wel emoti-
oneel geweest zijn, dat dochter Ien en
schoonzoon Jan al een week na hun huwelijk
emigreerden naar Curacao. In die tijd nog
een ondememing van jewelste. Maar ja, Jan
Vermeulen ‘zat nu eenmaal in de olie’ en
werd uitgezonden. Piet van Pul en zijn
vrouw Pau zullen er later, in 1965, een reis
naartoe maken, die als een absoluut hoogte-
punt in hun herinnering in een reisverslag en
in sehilderij en is vastgelegd.
Ook de Nieuwe Vlaardingsche Courant,
voor wie Jan van Woensdrecht en J.P. van
Pul middels eerdere publicaties een goede
bekende was geworden, kreeg lucht van de
reis van Piet en zijn vrouw. Hij krijgt het
verzoek mee voor de krant verslag te doen.
Het resultaat is dan ook dat hij ‘in een pittig
relaas over zijn belevenissen’ op 12, 14 en 16
juli 1965 in de krant mooie journalistieke

verhalen doet verschijnen die door vele
Vlaardingers worden gelezen. Deze
verhalen geven de pas gepensioneerde
PTT’er in Vlaardingen en omgeving een nog
grotere bekendheid dan al het geval was
door zijn schrijverij en jubileaverslagen in
dezelfde en andere kranten.
‘Hij bracht met zijn echtgenote een
langdurig bezoek van zes weken aan het
zonovergoten olie-eiland’, Zoals hij door de
redactie wordt ingeleid. Hij spreekt er met
talloze stadgenoten en ‘kreeg eindeloos veel
groeten mee voor het thuisfront’. Het wordt
een onvergetelijke reis van tweeéntwintig
uur met een DC-7 met 90 passagiers. Op een
hoogte van 5000 meter en een snelheid van
500 km/uur gaat het via Santa Maria op de
Azoren naar Paramaribo en verder naar
Willemstad. Welke Woensdreehtenaar had
zoiets al beleefd‘? Hij sehrijft bij het verlaten
van Europa: “Dag Jan, dag Mies, dag Riet,
Sjaak, Suns, Jos, Arie, Gerard. Dag
allemaal, dag krant, dag Europa...”
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Een telg uit defamilie Van Pul
anno vijftigerjaren

Zijn twee kinderen zullen hem acht kleinz0-
nen schenken, drie bij Jan en vijf bij Ien. Z0
gaan de nakomelingen van Piet en Pau van

de acht kleinzonen

Pul én zijn pseudoniem Jan van Woens-
drecht, geruisloos over in de genealogie van
Van Pul.

Jub ea

Later, als Piet van Pul in vele toespraken
door collega’s tijdens het vieren van jubilea
in het zonnetje wordt gezet, wordt hij
geroemd om zijn ‘kenmerkende opgewekt-
heid en nauwe handen waarmee hij aan het
PTT-bedrij fverbonden is’.
Dagblad Trouw van 19 september 1960 ver-
meldt ter gelegenheid van het veertigjarig
ambtsjubileum van Piet, van leerling-
kantoorbediende in Rotterdam tot waame-
mend directeur in Vlaardingen, dat zijn chef
Lalleman hem toespreekt met ‘mijn trouwe,
uitnemende en altijd opgeruimde medewer-
ker’. Daarbij overhandigt hij de dan 61-

jarigejubilaris, naast oorkonde en de gouden
PTT-speld, een persoonlijk geschenk: Her
land achter Gods rug van A. den Doolaard.
‘Bz_'j duizenden Vlaardingers is Piet dan zeer
bekend van het postkantoor aan de Westha-
venkade vanwege die altzjd gemoedelijke
Brabantse manier’, Z0 meldt de Nieuwe
Vlaardingsche Courant.
Het opgewekt karakter van Jan van Woens-
drecht vinden we terug bij vele karakters in
boeken en verhalen. Het meest toch wel in
zijn Zingende Postbode. De oplage van veer-
tigduizend exemplaren was spoedig uitver-
kocht!

Reislustig en vaardig met penseel
Naarmate Piet van Pul op de maatschappelij-
ke ladder zijn opwaartse weg vindt, gaat hij
meer verdienen en neemt ook zijn reislust
toe. “Ik reserveer elk jaar duizend gulden
voor een vakantiereis. ” De weerslag van zijn
buitenlandse reizen hangt gedurende tiental-
len jaren overal thuis aan de wand: talloze
schilderijen. Zijn scheppende geest heeft

hem ook al in een vroeg stadium tot schilde-
ren aangezet. Basis ervoor is zijn liefde
geweest voor schilderwerken van klassieke
meesters, die hij graag kopieerde. Het groot-
ste van alle tentoongehangen schildenver-
ken blij ft echter het landschap, waarin hij de
liefde voor zijn dorp uit zijn jeugd etaleert,
met kerkje en Stompe Toren van véér 1944.
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Dit hangt gedurende zijn leven boven zijn
schrijfbureau. Hij zal het vele malen
opnieuw schilderen voor familieleden en
vrienden.
Enige jaren later zal hij verklaren: “Be-
schouw dit maar als een geheugensteuntje,
dat heb ik wel nodig Want het is vijftig jaar
geleden en het is er helemaal veranderd.”

Het Rotterdamsch Nieuwsblad vermeldt op
17 september 1960: ‘dat zijn vakantiever-

blijven in Italié, Parijs, Oostenrijk en Zwit-
serland, en wat er verder voor moois in Euro-
pate zien is, zich weerspiegelen in zijn schil-
derstukken’. Zijn reizen zijn ook ‘geconser-
veerd in de stapels reisboeken, vol met foto’s
geillustreerd’. Voor die tijd had het gezin
Van Pul al meer gereisd dan de gemiddelde
Nederlander. Piet zal dan ook wel vele ver-
halen te vertellen hebben gehad, want hij die
veel reist .... ..

Promotie

Een paar maanden na zijn veertigjarig jubi-
leum, begin april 1961, als Piet van Pul vier
jaar in Rotterdam en 36 jaar op het Vlaar-
dings PTT-kantoor gewerkt heeft, krijgt hij
een uiterst eervolle promotie. Met zijn 62
jaar wordt hij benoemd tot directeur,
bureauchef, van het post- en te1egraaf-
kantoor te Schiedam. Men gunt hem van

harte zijn nieuwe baan die hij verdiend heeft
vanwege ‘zijn accuratesse en spreek-
woordelijk geworden opgewektheid’. Als
hij terugkeert van zijn buitenlandse vakantie
‘aanvaardt hij zijn nieuwe job onmiddellijk,
maar hij blijft wel in Vlaardingen wonen’,
weet De Nieuwe Vlaardingsche Courant op
7 april 1961 te melden.

Met pensioen

Dezelfde krant gaat vlak voor Piet 65 wordt
nog eens bij hem langs, want de bekende
Vlaardinger gaat eind januari 1964, na een
ruim 43-jarige loopbaan met pensioen. De
schrijver/ambtenaar gaat afscheid nemen.
Hij wordt dan al jaren in de kranten voortdu-
rend J.P. van Pul genoemd. Zo zal hij in zijn
functies waarschijnlijk stukken onderte-
kend hebben, met J.P., Johannes Petrus. Hij
zal wel geweten hebben dat hij maar één
naam had of cieel, maar stonden twee voor-
letters niet wat deftiger ofgedistingeerder'?
Piet blikt samen met de journalist nog eens
terug op zijn leven. De kop in De Nieuwe
Vlaardingsche Courant Zegt veel:
“. . .maar als ikgepensioneerd ben.., dan ga
ik weer schilderen en veel schrijven.” De
laatstejaren in zijn verantwoordelij ke baan,
ondanks een bescheiden vooropleiding,
“wat heb ik spzjt dat ik geen middelbare en
verdere studies heb kunnen maken”, blzjkt
Piet ‘zijn artistieke neigingen ‘op een lager
pitje te hebben gezet. “Sinds mijn over-
plaatsing naar Schiedam heb ik niets meer
geschreven, want mijn werk blijft de h00fd-
zaak.”
Met zijn onafscheidelijke sigaar, die
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herhaaldelijk opnieuw met een lucifer moet
worden aangestoken,"r0ken vind ik
gezellig", zit Piet Zoals gewoonlijk op zijn
praatstoel. En onder dwarrelende
rookwolken stelt hij: “Evenals het
schilderen moet u mijn schri]'verij altijd
blljl/8!’! zien als hobby, als
liefhebberij. Niet meer en
niet minder! Het is geen
l1'teratuur wat ikschrijf Het
is net als mijn schilderen
geen kunst met een grote K.
Het vult mijn vrije tijd,
meer niet, maar het is erg
plezierig." Overigens treft
men hem op vroegere foto’s
vaak met een pijp aan, Piet
en pijp lijken wel on-
afscheidelijk.
Hij wil absoluut niet met
beroepsschrijver stadge-
nootArie van der Lugt wor-
den vergeleken, die overi-
gens wel eens verklaarde
jaloers op Jan van Woens-
drecht te zijn geweest met zijn Zingende
Postbode, en is blij niet van sehrijven zijn
beroep te hebben moeten maken. “ Veel te ris-
lcant als je een gezin hebt te onderhouden,
omdatje van tevoren nooit kant bepalen Qfje
publiekje boek wel wil accepteren Qfafwi/l
zen.” Piet van Pul is blij dat hij dat reeds op
jonge leeftijd heeft ingezien. Maar hij is ook
blij met zijn sehrijven “een ander mens wat
plezier te hebben kunnen schenken, want dat
is toch ook eenprettigegewaarwording. ”
Hij doelt daarbij op zijn boeken en verhalen,
want die werden verkocht, terwijl zijn
schilderijen, landschappen en stillevens,
niet voor verkoop bestemd waren. Alleen
familie, vrienden en kennissen krijgen er
geschonken. Alles wat hij beleeft op zijn
reizen legt hij vast in schetsjes, die hij later
uitwerkt in olieverf. Schetsboek en
aantekencahier behoren steevast tot de

uitmsting.
“Schrijven ging me in mijnjeugd al goed af.‘
Dat is eigenlijk vanzelfgegaan. Op school
met opstellen Iukte het al vrij‘ aardig En zo
gaje door".
Bovenmeester Merckx stimuleerde mij om

het schoolteam met links bovenmeester Merclcx

verhaaltjes te sehrijven en hij en vrienden
zeiden me eens te proberen wat gedrultt te
krijgen. En warempel, het lukte in ‘De
Avondster '.” Jan van Woensdrecht was
geboren! Z0 vertelt Piet in 1980 in Het
Brabants Nieuwsblad. Hij is dan 81 !
Het zal niemand verbazen, dat lezen een
belangrijke tijdsbesteding voor Piet van Pul
is geweest. Zijn grote favoriet was Antoon
Coolenn. Maar ook A.M. de Jong en Felix
Timmermans liggen steevast op zijn
boekenplank. En veel gelezen auteurs zijn
voor hem Ernest Claes, de Nobel-
prijswinnaar John Steinbeck en Heinrich
Boll.
De bescheiden Brabander verldaart nog wel:
“Het is me boven de Moerdijk best
bevallen.” Het moet hem, terugblikkend op
zijn jeugd, voldoening hebben geschonken
een juiste keuze te hebben gemaakt 20 vlak

23. Toen de zoon van Piet Is broer Janus. Jan van Pul, bekend als leraar op het Moller later; slaagde aan de
kweekscliool van Breda in I 960, kreeg hij van zijn oom Piet uit Vlaardingen 'Dorp aan de rivier ’van Anton Coolen.
Oom Piet was dan trots op zijnfamilie, zoals ook defamilie altijd trots op hem was en vol waardering voor oom Piet
en tante Pau. “Oom Piet was altijd optirrzistiscli, vol humor en relativerend. Heel defamilie luisierde naar hem,
omdat hij een natuurlijk gezag uitstraalde. Men luisterde naar hem omdat hij altijd wat te vertellen had. Hij had daar
in de Randstad een brede ltr t op het leven geltregen. Zijn ogen straalden altijd levenslust en medeleven uit. Iedereen
mocht hem graag aldusJan.
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echtpaar Piet en Pau vlak voor haar sterven op 76-
jarige leeftijd

na de Eerste Wereldoorlog, om naar
Rotterdam te trekken. In een tijd dat de
banen niet voor het oprapen lagen, nam Piet
‘als doortastende Brabantse jongen’ de grote
stap naar het noorden en verliet ‘zijn
gcliefde geboortestreek aan de Schelde’,
zoals de krant het uitdrukte.
Als Piets vrouw Pau op 12 oktober 1975

komt te overl ijden breken Zwarejaren
voor hem aan. Naast de grote
droefheid gaat de gezondheid ook
langzaam achteruit; hij mist zijn steun
en toeverlaat, wat in 1980 uitmondt in
een herseninfarct. Na revalidatie in
ccn vcrpleeghuis herstelt hij nog
redelijk. Hij kan dan na ruim eenjaar
naar het verzorgingshuis en onder
begeleiding naar zijn kinderen reizen;
en hij put moed uit de vele blij ken van
belangstelling en vriendschappen.
Zelfs reist hij nog naar Voerendaal in
Limburg, naar zoon Jan, of naar
Roosendaal in zijn Brabant, waar
dochter Ien woont, onder andere voor
een interview in de krant van zijn
geboortestreek, Het Brabants

Nieuwsblad, door de ons bekende
dialectkenner en leraar Nederlands uit
Wouwse Plantage, Michel de Koning.
Piet van Pul overlijdt op 30 juli 1983. Hij
wordt 84_iaar.

Een intrigerende optie

Kunt u zich, waarde lezer, nog herinneren,
dat ik u in het begin van dit verhaal
suggereerde, dat Piet van Pul en Edouard de
Moor elkaar goed gekend moeten hebben,
omdat ze beiden oom en tante moesten
zeggen tegen Sjefen Lies van Pannenhuiske
én niet ver van elkaar woonden? En dat ze
mogelijk wat voor elkaar hebben betekend?
Ik ben er bijna van overtuigd, dat in de jaren
dertig Edouard van Doeltjes zijn ‘Toontje’ is
gaan sehrijven, zie Tijding 2006-3, nadat hij
door oude buurt- en dorpsgenoot Jan van
Woensdrecht inspiratie kreeg en hem succes
had zien hebben met diens verhalen.
Waarom liet Edouard de Moor het
manuscript van ‘Toontje’ onuitgegeven tot
zijn overlijdcn op dc bockcnplank liggcn?
Tijdgebrek? Zoon Wim de Moor zal pas na
het overlijden van zijn moeder, vele jaren
later, het manusc pt weer oppakken en dc
tijd vinden er aandacht aan te besteden en te
bewerken voor uitgave. Pas in 2006
verschijnt het verhaal ‘Toontje’. Edouard
heeft het nooit geweten.
Op 1 mei 1906 komt de net afgestudeerde

Edouard dc Moor als schoolmeester naar de
lagere school aan de Nieuweweg op de grens
van Woensdrecht en Hoogerheide. Hij zal
daar precies één jaar lesgeven aan de
jongetjes. En ook op 1 mei 1906 komt Piet
van Pul als manneke van zeven jaar vanuit
de Woensdrechtse bewaarschool naar de
‘grote school’, waar Edouard zijn
onderwijsloopbaan begon. Ik vermoed sterk
dat Piet bij Edouard in de klas kwam te
zitten. Zou u, maar dan moet u wel eerst
‘Toontje’ lezen als u dat nog niet hebt
gedaan, mét mij tot de conclusie kunnen
komen, dat Piet van Pul wel eens als Pietje
model heeft gestaan voor het nieuwsgierige,
loso sche slimme manneke Toontje, in het

verhaal vol jcugdhcrinncringcn en
sentimenten uit de wereld van Edouard van
Doeltjes, welke ook Piet zijn wereld was? Ot
was het toch Fons Buijsen, zoals ik op
bladzijde 45 van ‘Toontje’, met argumenten,
stellig beweerde? Zullen we Toontje dan
maar, met de kennis van nu, op een
combinatie van Pietje van Pul en Fonske
Buij sen houden?
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Afscheid

Ter herinnering aan:

JOHANNES VAN PUL
weduwnaar van Catharina Paulina Alers

Geboren : 23 januari 1899 te Woensdrecht
Overleden: 30 juli 1983 te Vlaardingen

Geboren en opgegroeid in een Brabants dorp
als oudste in een gezellig, harmonieus gezin,
was er moed voor nodig ,.boven de Moerdijk“
een loopbaan te beginnen,
Vader raakte er spoedig thuis, vond er zijn vrouw,
met wie hij ruim 48 jaar lief en leed deelde, en
was gedurende 44 jaar een trouw PlT.T.-man.
Met plezier deed hij zijn werk, terwijl hij in zijn
vrije uren graag schilderde, schreef en reisde.
Dat hij échte vrienden had én trouwe familie.
bleek vooral in zijn laatste Ievensjaren, toen zijn
gezondheid steeds meer te wensen overliet.
Zij lieten hem niet in de steek en fleurden hem
op met bezoeken en telefoontjes, kwamen hem
halen voor een dagje of week-end, of brachten
hem naar de kapel. Wij zijn daar erg dankbaar
voor.
Ook onze welgemeende dank voor uw hartelijk
meeleven na het overlijden van onze lieve vader
en opa.
Hij heeft nu de rust gevonden. waar hij aan het
eind van zijn leven naar verlangde.

familie van Pul-Smulders
familie Vermeulen-van Pul

September 1983.

Noott heeft Piet van Pul zijn a tomst verloochend. De opgewekte Brabander straalde voor de dui-
zenden die hij aan de verschillende loketten heeft ontmoet, én voor honderden co1lega’s, levens-
vreugdc uit. Zijn hart lag gcdurcnde zijn Vlaardingsejaren nog vaak in Brabant, En in het bc_|aar-
denhuis stond expres de deur wijd open om over de gang Het leven is goed in m1_|n Brabantse land
te laten klinken. _
En heeft ooit iemand een mooier gedicht geschreven over zijn wo els dan Piet‘?

,,Zijn Brabant" heeft hij nooit vergeten,
wat blijkt uit zijn volgende gedlchtje.

Herinnermgen

Als ik naar '1 zuiden ben geweest
- weerom ben van valzantiefeest-
lang: wet en wuivend lmlmen heb gekuierd
en vele zaalge uren heb geluierd
by velden zware lzorenschoven
d'n boelzerl, mast en Jhei gesnoven
en in ons kerleslee heb gestaan
ben ilz voldaan leruggegaan
me! heel veel moms in 't lltlt‘!
en ook een beetje smarl
om wat ile achter heb gelaten.

Maar is dc zomer lang voorbij
dan bloei! en gear! nog Brabants her
die ll: liq ons daar lieb geplulzt
en steeds opnieuw my weer verrulzt

met dc sclwonst herinneringen.

“L1 I-\’l\[>{ vvn'I""‘*J/[“E in L V
I

jun van Woensdrecht

Piet van Pul, Jan van Woensdrecht, Johannes van Pul, .l.P. van Pul, ofhoe dan ook: hij leve voortl
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Buren
e woonde neffe mekaor, Jaonus en Ward. Jaonus was bakker die
smorreges al vroeg moes beginne meej Zun brwooikes te bakke die op
teed gerjeed moesse liege vur de vaste klaantjes. Zun vrouw, Dien, deej

de wienkel en Jaonus reej smieddags ut durp en jeel dun buitenaf rond meej zun
bak ets om brwood aon uis te bezorge.
Ward was timmerman en ij oij zun waarkwienkel aon uis. IJ deej nie aljeen
timmerwaark mar ij was wook ne goeie wagemaoker en daor oi tie druk waark
meej. Zun vrouw, Jeanne, kon t'um daor van eiges nie bij ellepe en die ieuw d'r
eige vurnaomeluk meej dur uisouwe bizzig.
Jaonus en Ward gienge as goeije gebure meej mekaore om. Da gieng vroeger
mjeestal zo. Un buurpraotje savus op straat of ien dun of en af en toe mekaor ies
wa d'ellepe meej jeen of aander karweike.
Sondags kwaame ze, noar de leste mies, wook wel is saome in un café om un
partijke te bilja ze of bij de schutterij en dan wieren er aon de twoog bij un goei
glas bier en un borreltje veul staarke veraole verteld en wook de leste
roddelpraotjes uit ut durp deeje dan de ronde. Ze kwaame dan wel ies wa te laot
tuis en dan kreege ze van Dien en Jeanneke de wiend ienk van veure. Mar,
daor trokke ze dur eigen niej veul van aon.
Ze oije ien durre‘n of allebei un vaarkeskot en un kiekeskwooi en daor waore
wel ies wa probleeme meej. Daor kwaam wel ies wa ruzie over, mar Jaonus was
altij de sliemste en wiest ut mjeestal ien zun eige vurdjeel te regele.
Op ne morrege gieng Jaonus al vroeg, vur dat tie gieng bakke, etkes buite kijke
oew at ut weer dur bij stong. Tot zun schriek zoog ie da zun vaareke uitgebroke
was. Da bjeest was nogal ink tekjeer gegaon ien zunne of mar, en da was nog
aareger, da vaareke was wook dur d’aog gebroke en jeel Ward zun tuintje
omgevroet. Wa'dun ravage! Jaonus zoog de bui al ange tege da Ward ut zou zien.
Mar Jaonus oij al un oplossing bedocht. IJ zurgde dat ie zijn vaareke trug ien
zun kot kreeg en daornor zette'n ie ut durke van de vaarekeskwooi van Ward
ope en joog da vaareke naor buite. Nou da bjeest was jeel blij meej zun vrijeed
en gieng verder meej ut waark van zunne vurganger. Meej alle plezier begon ie
tusse de slaai, de peekes en de pataate te rotsooie en mokte de troep nog aareger
dan ut al was. Jaonus liet um un tijke Zun gange gaon en gieng un bietje laoter
bij Ward aon de aachterdeur kloppe om tege'n um te zegge wa zijn vaareke
allemaol uitgestoken oij ien zunne'n of en dat ie von de Ward toch wel meej wa
cente vur den dag moes komme om da schaai allemaol te betaole

Ze oije wook allebei un stuk of tien kiekes. Bij Janus waare da wiete en Ward oij
bruine kiekes. Ien ut najaor, as de mjeeste groentes uit den of weg waore, moge
de kiekes vrij rondloope. Ze konne dan toch gin schaai mir doen, ze scharrelde
dan lekker rond en ruimde impessant al ut onkiuid dat er nog stong netjes op.
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Nou liepe die kiekes nie altij in dur eigen ofmar ze konne dur de aog wook bij
dc burc tcrccht. Dien van Jaonus mokte daor dur eige dikkels kwoad ien mar
Jaonus oij gin zin om un betere afscheiing te maoke. Da moes Ward mar doen.
Dur wier wel wa ljeluk naor mekaor gekeke mar dat ielp natuurlijk nie.
Slimmc Jaonus kreeg ineens un goei idccj. IJ kocht wa bruine eicrs bij de
melkboer en leej die ien de legbakke van Zun eige kiekeskot. Toen ie Ward buite
tegekwaom zee t'ie, “Ward, nou motte ies komme kijke, mijn wiete kiekes legge
segeswoorig bruin eiers.” “Da kan nie,” zeej Ward, “die bruine eiers zijn
natuurlijk van mijn kiekes en die mot iek trug emme”.
“Nieks ter van,” zeej Jaonus kwoad, “wiete kiekes kunne wook bmine eiers
legge. Iek kom meej brwood bij dun Deimer ien Uibaarege en die raopt wook
bruinc cicrs van wietc kiekes.” Ward gieng wa twijfcle on droop stillokcs af. Un
paor daage laoter gieng ie bij de smid tegenover zullie kiekesgaos kwoope en
zette zo jeel zunne'n of netjes af.
Jaonus zoog um van aachter ut raam bizzig en lachte ies in zun vuisje. Zietum
daor nou sjouwe, docht ie bijj zun eige. Slieme Jaonus oi wir gewonne.

Geschreven door Willy Gro[j‘en in het dialect van Hoogerheide.
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ENKELE EREPOORTEN IN HET OSSENDRECHT VAN 1934/1935
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Boven: tekst op poo : 1834 - I 934, ter ere van het 100-jarig bestaan van de parochie.
Aannemer Bernard Musters (zie Tijding 2010-3 p14) heeft deze poon gemaakt.

Een jaar later wordt dezclfde poort hergcbruikt op dezelfde plaats. nu vanwege dc eerste kccr dat dc
sacramentsproccssie door het dorp gaat .—>

Geplaatst tussen links cafe De Boulevard en rechts Dekkers kijkend op de Lievevrouwestraat; achter
dc poort links cafe Dc lickh0om_ middcn rcchts achtcrin café Klein Amsterdam cn rcchts

cafe De Gouden Leeuw.

Ondcr: bij dczclfdc gclcgcnhcid -100-jarig bostaan van dc parochie - stond dczc poort op het eind van
de Burgemeester Voetenstraat. onderaan de Aanwas. Rechts de vlag van de bisschop aan de gevel van

cafe The Kettle. Tekst is niet helemaal leesbaar: Bewaar O Heel‘ Uw vollt. V en zegen Uw Z’?

i
_ E
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Tckst: Htilde aan C'li1'isttts Koning. - v.l.n.r. L.van Velthoven, L.van Put, Harry dc‘ Bcukclaar,
Bernard Mustcrs (bouwcr van dc poort). Jae Mustcrs. Jappe Smout cn Tiinincnnans.
Links Dekkers en rechts café De Boulevard. met zicht op het Hondseind naar de Markt.
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Onder: poo ter gelegenheid van de opening van de eerste huishoudschool in De Koophandel.
Welkomspoort voor minister Marchant die de opening kwam verrichten in 1934. Zoals eerder
vcnncld (zie ook pagina 9 cn 19) is dic school gccn lang lcvcn bcschorcn gcwccst.

Q

Plaalsz begin Zr. Mario Adolphinestraa1_ ter hoogte van
links cafe Alcazar en rechts cafe De Bel. lnzet: minister
Marchant tcmiddcn van het wclkomscomité.

door Jae van den BllS.S'(’ll(?
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

“'I‘ijding" is het periodiek van dc heemkundckring
“Het Zuidkwanier” en verschijnt 3x per jaar. Het
Zuidkwartier betreft het gebiecl ten zuiden van
Bergen op Zoom, omvattende cle plaatsen
Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en
Woensdrecht.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
worden ingewonnen bij:
De heer J.Halters, Stenenhoef 2, 464] CH
Ossendrecht - tel. 0164 67 28 54 Tevens zijn losse
numrners van “Tijding” bij hem verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 4,00 per stuk (van
het lopcnde jaar € 5,00) Speciale uitgaven en
dubbeltijdingen kosten € 5,00 per stuk. (Van hct
lopende jaar E 7,00) Gebmikte, in goede staat
verkerende. Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De
contributie bedraagt vanaf 1-1-201 1: € 20.00 perjaar,
per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente
Woensdrecht wordt € 7,00 extra aan portokosten in
rekening gebracht. Voor Belgié € 9,00.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie op gironummer
276.04.67 ten name van penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, KLM Laan 6,
463 1 JW Hoogerheide.

Nadruk van, of ovemame uit “Tijding” van een artikel of
gedeelte[n) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder toe-
stemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen
niet toegestaan. De hecmkundckring “Het Zuidkwarticr”
aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde j uistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor reke-
ning van de ondertekenaars.

Vormgeving Tijding: Maria Rosskamp
Dmk: Marwa Print & Copy, Nieuwstraat 108. B2910 Essen

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
dc heer D. Vcrbeek, tel. 0164 61 61 96
Matthias Wolffstraat 10, 4631 KD Hoogerheide
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck, tel. 0164 60 38 04
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Secretarisl websitebeheerder:
de heer A.M. Prop
Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ Hoogerheide
te1.0164 6105 23
Penningmeester:
mevr. E. Klaassen
KLM laan 6, 4631 JW Hoogerheide
tel. 0164 61 31 70

Bestuursleden:

de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte

de heer A.J. Dobbelaar, tel. 0164 61 3] 73
Matthias Woltfstraat 14, 4631 KD Hoogerheide

mevr. L. Hengst, tel. 0164 25 94 19
De Hortensia 11,4631 DG Hoogerheide

de heer H. Roelands, tel. 0164 61 20 70
Van der Meulenplein 6, 4631 CZ Hoogerheide

CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
www.hkk-zuidkwartiennl

Adviseur/Evenementen/Distributie /
Redactieraad: kopij inleveren bij
de heerJ.1-Ialters,tel. 0164 67 28 54
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Archeologie:
mevr. L. Hengst, tel. 0164 25 94 19
De Hortensia 11,4631 DG Hoogerheide

Documentatiez
dc heer C.van Opdoip, tel. 0164 61 38 30
Pr. Clausstraat 3, 4631 LZ Hoogerheide
Fotografie:
de heer F. Klaassen, tel. 0164 61 31 70
KLM laan 6,4631 JW Hoogerheide
Genealogie:
de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte

Kruidentuin:
de heer P. de Dooij, tel. 0164 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht
It Kwartier:
do heer J. Wils, tel. 0164 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
Museum:
mevr. F.St0utjesdijk-Jansen, Aanwas 40,

4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63

Oude handwerktechnieken:
mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal, Wouwbaan 9
4631 KJ Hoogerheide, tel. 0164 61 25 36
Oude talen, gezegden, spreuken e|1z.:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164 85 21 41
De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide
Toponymie: ad hoc

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