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VAN DE REDACTIE
De najaarskroniek is wederom samengesteld uit artikelen van meerdere schrijvers en bestaat
uit enige “diepgaande” onderwerpen.
Tevens vindt u in deze kroniek enig fotomateriaal, verkregen tijdens onze tentoonstelling over
het onderwijs na de lagere school.
Het ondewverp “militairen” uit de vorige Tijding hee naast veel positieve reacties nog enkele
aanvullingen gekregen, welke wij gaame geplaatst hebben.
Naast de rubriek over de krantenberichten uit 1901 hebben wij de inhoud van de Tijdingen
van de jaren 1978 - 1990 vermeld.
De redactie bedankt de schrijvers voor hun bijdragen en wenst u, als lezer, veel leesgenot toe
tijdens de komende herfstavonden.
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Er was eens...... .. R.K.A. VExcelsi0r ’55.s
Velen van u die de lm nog eens bekijken die in 1957 in Ossendrecht werd opgenomen, zien
aan het einde daarvan een parade van verenigingen die toen in Ossendrecht actief waren.
Een daarvan was de atletiekvereniging Excelsior ’55 die daarbij talrijk vertegenwoordigd was
en waar ik ook jarenlang lid van geweest ben. Een vereniging die zijn bloei kende tussen 1955
en 1970 en daarna wegens ledengebrek noodgedwongen moest stoppen.
Het begon allemaal in het cafetaria van Gerard Dekkers, oprichter en grote animator in de
eerste jaren toen de vereniging hier onderdak kreeg. Hij kwam met het idee om een
atletiekclub op te richten en startte een ledencampagne onder de deelnemers aan de toen
populaire “trip in het duister” wedstrijden. Jongens die zo goed konden hardlopen zouden het
volgens hem ook best kunnen presteren op de atletieknummers en in de volgende jaren leek
hij ook gelijk te krijgen. August Fontijn werd de secretaris en was jarenlang bestuurslid.

F010 uit 1956 met vlnr: Ant00nF0ntijn, Henk Verhagen,
Corrie Bril, K0 Vermeulen, Rochus Meeus en Gerard Jansen

Het eerste trainingsveldje werd gevonden in de Kerkstraat achter de pastorie en trainer werd
de Steenbergenaar Louis Vlamings. Van hem leerden we de grondbeginselen van de
technische nummers als kogelstoten en speerwerpen, maar de interesse van de leden ging toch
duidelijk uit naar de loopnummers waar vooral de cross country- en veldloop wedstrijden de
voorkeur genoten.
3

Op zich was dat niet zo verwonderlijk want we woonden immers vlak bij de Belgische grens
en bij onze zuiderburen waren vele prijzen in natura te winnen bij deze wedstrijden.
Als voorbeeld geef ik hier het volgende. Mijn eerste wedstrijd die ik voor Excelsior ‘55 liep
was in het Belgische Niel. Ongetraind eindigde ik hier in de categorie cadetten (16 jarigen) op
de 32° plaats en kwam toch nog naar huis met een vuilnisblik en een zak groene zeep. Kun je
nagaan hoeveel prijzen er uitgedeeld werden.
Het trainingsveldje aan de Kerkstraat was maar van korte duur en men verhuisde naar een wei
op Onze Lieve Vrouw ter Duinen en met de nieuwe accommodatie kwamen er ook nieuwe
trainers; Johan Hopmans en later de Rotterdammer Huib van Galen die tevens voorzitter
werd. Het voorzitterschap was echter maar van korte duur want onder druk van Dien Mous
(welbekende onderwijzeres) kon een niet katholiek geen voorzitter zijn van een vereniging die
R.K. voor zijn naam had staan. In zijn plaats kwam toen dhr. A.Franken uit Putte die tot het
einde de leiding van de vereniging op zich nam en dit al die jaren op zeer kundige wijze en
met veel inzet deed. Ook al moest hij s’avonds nog werkzaamheden voor Van Niftrik
verrichten, hij zou niet verzuimen om eerst nog even de trainingen te bezoeken om te zien of
alles in orde was.
In die periode begonnen ook de successen en versierden de vele behaalde clubbekers e.d. het
cafetaria van Gerard Dekkers. De meeste werden behaald in de crosscountry wedstrijden in
Belgie, bij de kadetten door Corrie Bril, Henk Verhagen, Piet Verbraken Jac Bolders en Jac
de Weert en bij de scholieren en junioren door Toon Fontijn, Rochus Meeus, de broers
Gerard en Corry Jansen, en Jac Burremans.
In Ossendrecht werd er zomers nog getraind op het veld van O.L.Vrouw ter Duinen en in de
winter werd de crosstraining verzorgd door Johan Hopmans vanaf het clubhuis Dekkers.
Later kreeg men nog de beschikking over het patronaat voor de indoortraining, gegeven door
H. van Galen.
In het voorjaar van 1957 kwamen er grote veranderingen in de club. De van oorsprong herenatletiekvereniging kreeg gezelschap van een damesafdeling die voor het merendeel bestond
uit Putse leden.
Ook werd de club sterk met jongere leden uit Putte aangevuld De dames kwamen onder
leiding van Mevr. M. Franken—Lijmbach die jarenlang als een moederkloek over haar
“meisjes” waakte en die ook de orde wist te handhaven als we weer eens met de bus naar een
wedstrijd geweest waren en de stemming er goed in zat.
Mevr. Franken, echtgenote van de voorzitter en van origine een onderwijzeres die zeer graag
gymlessen gaf, werd als trainster en leidster gevraagd om de dames onder haar hoede te
nemen, een aanbod dat ze met beide handen aangreep en al spoedig bleek ze een zeer goede
aanwinst voor de club te zijn. Vol overgave begon ze aan de haar toebedeelde taken, maakte
de nodige propaganda en binnen de kortste keren had ze twee afdelingen.
De schooljeugd met wel zo’n veenig meisjes op woensdagmiddag en de dames op
dinsdagavond. Iedereen deed zijn uiterste best en elke training eindigde met een balspel.
Ook de dames deden in de regio aan de wedstrijden mee en wonnen altijd leuke prijsjes, een
mooi herinneringsbord als West Brabants kampioen siert nog de woonkamer van de fam.
Franken.

Er waren wat uitblinkers zoals Jeanne Thijsen bij de dames en bij de jongeren zaten talenten
als Marlous Kerstens en Evelien Suijkerbuijk en bij de allerjongsten Maddy Beens.

4

De damesafdeling staand vh1r.: Susan Hendrickx, Greet Simons, Jeanne v.d. Linden, Jeanne
Thij sen, Julia Jansen, Leta van Beek en mevr. Franken. Zittend vlnr.: Inie Verkuijl, Tinie

van Linden, Isa Daniels, Jeanette Hendrickx, Marie Fontijn, Ria v.d. Ven, Lenie Daniels,
Ria van Esbeen, José Paardekam.

De lé van Excelsior 0.l.v. vlaggendraagster Isa Daniels in 1960
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werd. gehouden, mocht zich. in een
ruime deelname verheugen. De atlatiekverenigings Excelsioir uit Ossendrecht, welke hier {link vertegen-

woordigd was, he-eft vooral bij de
»Cadetten en Scholieren goede successen behaald. De belangrijkste uitslasgen luidena‘
1 Cadetten 1500 meter: 1 Canoy Spartacus, 2 Poel Leuven,.4 Verhagen, 6
De Weert, '7 -Bril, 10 Verbraken, 30 v.
,G:-118:}, A allen Excelsior 1 Ossendrecht.
Algemene rangschikking: 1 Excel-

sior Ossendrecht L0 pnt., 2 Schola 29
pnt., 3 Spartacus 34 pnt.
‘
-Scholieren 4 km; 1 Kloet, Sprint
_Breda,. 2 del Jong, Dendermonde, 4.
Meeus, 11~.F0ntijn, :12 Jansen, 14 Borremarrs, allen. Excelsior Ossendrecht,

19 Vullings, Sprint Breda.
Algernene prangschikking: 1 Excelsior .2 Ossendrecht“ 7 pnt., 1 Antwerp
32 pn_t,.,.3 Merxem 32 pnt., 4 Schola
38 pnt., 5 Beerschot 56 pnt.
Junioren 8 km.: 1 v. d. Brempt,
Schola, 2 Cornelis Bell Tel. 3 Vergier
_Beerschot, 4 Jansen, Excelsior, Ossen_,
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Tevens kreeg men toen de beschikking over een echt veld met een kleedkamer naast het
voetbalveld van Grenswachters in Putte. Zo verhuisde de vereniging eigenlijk door gebrek
aan accommodatie van Ossendrecht naar Putte.
Door deze aangroei kon het gebeuren dat wij met ruim 50 leden op de cross van Stabroek de
vereniging waren met de meeste deelnemers en er weer 2 bekers behaald werden door het
goede presteren van de kadetten en junioren.
Door het organiseren van oefenwedstrijden in de omliggende plaatsen werden daar ook
diverse leden aangetrokken waardoor het een vereniging voor de gehele Zuidwesthoek werd.
2 Maart 1958 behaalde de club een fraaie 3° plaats op het Nederlands Kampioenschap
Crosscountry bij de A-junioren in het ploegenklassement wat een zeer goede prestatie was.
6

Een geheel nieuwe belevenis was de deelname aan de cross van “Le Soir” in Brussel, alwaar
op het militaire vliegveld van Evere gestart werd. Het deelnemersveld was daar enorm groot
en om in een categorie van tussen de 700 en ruim 3000 atleten bij de eersten te eindigen
gelukte maar enkele leden. Leuk was het ook na a oop waarbij de hoofdprijzen uitgereikt
werden op het stadhuis op de Grote Markt en we nog volop tijd hadden om Brussel te
bezichtigen. De bus was dan ook altijd vol bezet en tot en met 1964 bleven we de jaarlijkse
reis naar Brussel maken.
Met de komst van het veld in Putte kwamen ook de sprintnummers meer naar voren en
werden goede resultaten behaald bij de heren door o.a Bernard Lambrechts, Louis Thijsen en
Rudy Toussaint.
Een andere talentvolle loper was Laurens Oerlemans die bij de jeugd vele prijzen wist te
behalen, maar de vereniging had ook zijn trouwe leden die ondanks dat ze nooit tot de
prijswinnaars behoorden toch weer bij de volgende wedstrijd aan de start verschenen, zoals
Rinus van der Veeren een goed voorbeeld voor de jongeren was.
Ook werden veel wedstrijden georganiseerd waaraan door veel binnen en buitenlandse
verenigingen werd deelgenomen.
Een van de mooisten waren die tussen Excelsior ‘55, een Belgische club en het Franse St.
Michel Tourcoing (3 jaar georganiseerd) en welke bijna allemaal door ons gewonnen werden.
De belangstelling van de leden hiervoor was groot want een reis naar Frankrijk maakte je toen
in 1959 nog niet zo vaak, wat een extra stimulans was om er hard voor te trainen.
In die tijd werd ook de West Brabantse Atletiek Combinatie opgericht, een samenwerking
tussen de verenigingen uit de regio die elkaar bijstonden in het organiseren van wedstrijden en
ook samen de bussen deelden als er ver buiten de regio aan wedstrijden werd deelgenomen.
Ook met het Belgische AC Stabroek bestond er een goede samenwerking.
Als in de winter de heren deelnamen aan de diverse crosscountry wedstrijden of veldlopen,
werden er voor de dames wandeltochten georganiseerd in de omliggende gemeenten om ook
in het winterseizoen de dames aan de club te blijven binden.
Ondanks dat en het grote aantal jeugdleden die men in het begin had bleek dit toch geen
garantie voor de toekomst geweest te zijn. De meesten hielden er na een paar jaar al weer mee
op en bij de jongens bleek ook de militaire dienst een struikelblok te zijn waardoor het
ledental langzaam maar zeker terugviel. Het 12 % jarig bestaan werd nog wel gevierd.
Mevr. Franken was al eerder gestopt met de trainingen voor de meisjes, door de aanname van
twee kinderen ontbrak het haar aan voldoende tijd wat haar erg aan het hart ging. Haar taak
werd de laatste jaren overgenomen door Jearme Thijsen.
De tijd die we samen in deze vereniging hebben doorgebracht blijft een mooie herinnering
voor al diegenen die er lid van zijn geweest.

Hoogerheide, september 2001.

Rochus Meeus.
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WIJ LAZEN VOOR U IN DE KRANTEN VAN MEI TOT EN MET
AUGUSTUS 1901 DE VOLGENDE BERICHTEN.
-

‘

'

G een d 1- a.a_i e2r‘li_j!
Dear houdtf. de___‘g0ed-ronde Noordbrabander niet van! .
_
Bij de. Verkiezing .va.n,_ dent Heer IOQBU lerkende
iedereen do billijkheidz ook het Z uiclen van one land, do
bloeiende dorpen Woenadrecht, Hoogerheide,. Ossendrecht,
Putte en Huijbergen, meesten een eigen vertegenwooriliger
hebben, ieme.nd'uit die streek,
'
_De Hear IUUR8 werd op dien grond met. groote
meerderheid gekozen.
Nu de Heer IGOR! gemeend heeft te moetenebedam
k llj 911 6611 Iill‘, ql lliil pnrllllln bereid is zijne
plaats be vervullen, waarom»-geldt nu niet dezeltde billijkheid
-en duet men alle moeite om iemand uit ‘Bergen-op~Zoom
gekozen te krijgen?
w, _
Dat noemt de goed-ronde Noordbrabander lIi'l.liill.‘ii-‘
En daaraan heeft hij een hekel, daar houdt hij zicliiniet
mee op.
Daarom: Z ate r da g eendrachtig ter sfembus en eenparig gestemd op onzen Candidaat, den Heer
'

E. J. H. ADAN.
;

Ben aantal Kieze1_~s."

Burgerlijke Stand te Ossendrecht, maand April 1901.
Geboren: Antonius Comelis, z.van L. van Oevelen-Jongmans; Adrianus Ludovicus Hendrikus,
z. v. J.F.van Loon-Fraters; Catharina Elisabeth, d. v. G. Bil?-van Loon; Susanna, d.v. L. GorisVriens; Victor Jacobus, z.v. J.J. Piron-Verstrepen; Louisa, d.v. J.M. Couwenbergh-de
Moor;Isabella Maria Adriana en Johanna Maria Mathilda, tweelingdochters van F. v.d. VenneSchroeijers; 1 L.l. zoon.
Overleden: J.L. Burremans, 12 dagen; F. Paassen, 5 mnd.; P.J. van den Eijnden, 1 jr.; P.M.J.
Jansen, 14 jr.
Huw. aangekondigd: P.J.F. den Ouden jm. en A.D. van Hoo ‘, jd.
Gehuwd: J. Raaijmakers, 28 jr. jm. en J. v.d. Velden, 25 jr. jd.; L. Adriaansen, 24 jr. jm. en
P.C.W. Ansems, 21 jrjd.; P.J. Simons, 27 jr. jm. en E. Koolen, 29 jr. jd.
Ossendrecht, 3 Mei.
Als leden van den Gemeenteraad zijn dit jaar aan de beurt van aftreden dhr. J.F. Theuns,
burgemeester, en J.B. Melsen, wethouder. Bovendien is er eene vacature, wegens het overlijden van dhr. L.M. Philips.
- De echtelieden P.J. Nuijts-Musters vierden gisteren hunne zilveren bruilo . De buren hadden
voor deze gelegenheid de vaderlandsche driekleur ontplooid en groot waren de blijken van
belangstelling aan dit algemeen geacht echtpaar op dezen gelukkigen dag te beurt gevallen.
10

Woensdrecht, 2 Mei 1901.
Dat bij gelegenheid van poldersrekeningen goed gesmuld en getest wordt is van ouds stilzwijgende conditie, maar dat zulks wordt opgeluisterd door fanfare-muziek is hier althans iets
zeldzaams. Gisteren toch greep dit plaats ten ko iehuize van dhr. W. Brooijmans, alwaar de
fanfare 'Aurora' hare lustige tonen deed schallen, zeker wegens groote batige saldo der
polderkas, dachten velen; anderen dachten dat het was ter herinnering van het 80 jarig bestaan
van Prins Karel, weer anderen hadden hooren vertellen dat het ter eere van de heeren van
Caterspolder goldt, die erfgenamen van eenige millioenen francs geworden waren.
Wat er ook van zij de werkende leden van 'Aurora' smaakten de voldoening menig pittig
glaasje druivensap op al de daar aanwezige heeren te ledigen, en alzoo een prettig avondje
passeerden.
Hoogerheide, Mei 1901.
Omtrent Zondagmiddag a.s. zal hier een automobiel-wedstrijd gehouden worden.
- Ten kof ehuize van dhr. P.J. Soffers v.d. Moer alhier, zal Zondag-namiddag te vier uur eene
vergadering gehouden worden van de Christelijke Boerenbond, waarop alsdan een de nitief
bestuur gekozen zal worden, daar zulks een punt van groot aanbeland is, zoo zullen de leden
goed doen daarbij allen present te zijn, teneinde een degelijk bestuur te kiezen.
Woensdrecht, 5 Mei.
De heer P.J. Jacobs, het den lezers van dit blad wel bekende lid van den Gemeenteraad, hee
er het bijltje bij neergelegd: hij hee nml. zijn ontslag genomen als lid van den Raad.
Hoogerheide, Mei 1901.
Zoals te verwachten was, was Zondag de vergadering van den Chr. Boerenbond druk bezocht.
De heer Dietvors, als voorzitter van het voorloopig bestuur, opende de bijeenkomst met een
warm woord van dank en hulde aan den heer Moors voor het vele, dat deze gedaan heeft om
tot de oprichting van eene afdeeling te geraken. Het doel van den Chr. Boerenbond achte de
heer Dietvors genoegzaam bekend, daar de Eerw. Pater v.d. Elzen tot in bizonderheden doel
en streven van den Bond had uitgelegd.
De agenda bevatte drie punten: inning contributie, abomieering op het Weekblad en kiezing
van een vast bestuur.
Tijdens het betalen der contributie kon elk lid zich als abonné opgeven, en tevens, zoo hij lid
was van de Maatschappij van Landbouw, doch daaruit wilde treden, eene verklaring teekenen,
dat hij het lidmaatschap der Maatschappij-opzei.
Nagenoeg allen tot den Bond toegetreden leden der Maatschappij-althans de ter vergadering
zijnde-teekenden eene dergelijke verklaring. Ook meldden zich nog verscheidene nieuwe leden
aan, waardoor het ledental reeds tot 98 gestegen is. Bij de verkiezing van 5 bestuursleden
waren uitgebracht 61 stemmen, waarvan de heeren E. Moors, F. Dietvors, Alph. Jacobs
Michielsen, L. Wilmsens en A. Mattheeussens er onscheidelijk 57, 55, 52, 45 en 39 verkregen
en dus gekozen waren. Bij de tweede stemming moest een voorzitter gekozen worden uit de
vijf benoemde bestuursleden, en een secretaris bij vrije stemming. Thans waren uitgebracht 60
stemmen, waarvan 37 op den heer Moors, als voorzitter en 42 op de heer Soffers als secretaris.
Hoewel de nieuw gekozen voorzitter met nadruk verklaarde, het voorzitterschap niet te
kunnen aannemen, en het in het belang van de afdeeling was hem te passeeren, omdat hij toch
de noodige tijd niet zou weten te vinden, om naar behooren die taak te vewullen, en bovendien
de heer Dietvors zijns inziens de aangewezen man als voorzitter was, daar deze door het
regelen der voorloopige werk-zaamheden reeds getoond had de geschikte man te zijn die men
denken kan, ging toch geheel de vergadering met de heer Dietvors mee, toen deze repliceerde
op het door Moors gesprokene, voorstelde, nu de pas benoemde voorzitter bedankt had,
ll

eenvoudig bij acclamatie de heer Moors als zoodanig te herkiezen. Tegen zooveel aandrang
was deze dan ook niet bestand, en hij nam het voorzitterschap aan, hoewel herhalende dat men
aan den heer Dietvors meer had gehad, en er dus verder mee zou gekomen zijn.
De punten der agenda afgehandeld zijnde, sluit de heer Dietvors de vergadering.

Ossendrecht, Mei 1901.
De commissie tot wering van schoolverzuim in deze gemeente hee benoemd tot voorzitter
den heer E.J.H. Adan, Gemeente-secretaris, en tot secretaris den heer L.C. v.d. Poel, lderk ter
Secretarie.
- Dit jaar zijn als leden van den Gemeenteraad aan de beurt van a reding de Heeren J.F.
Theuns, Burgemeester, en J.B. Melsen, wethouder.
Woensdrecht, 6 Mei 1901. (ingezonden stuk)
Mijnheer de Redacteur!
Gelieve s.v.p. het onderstaande te plaatsen in uw veelgelezen blad.
Zooals U reeds bekend is, hebben de landbouwers en ingezetenen van Ossendrecht,
Hoogerheide en Woensdrecht ook een Christelijken Boerenbond opgericht, hetwelk ik een zeer
nuttige zaak acht. En voor dien Clnistelijken Boerenbond hee gisteren 5 Mei de stemming
plaats gehad voor een de nitiefbestuur, dat plaats hee genomen voor het voorloopige.
Dit bestuur zou dan bestaan uit: twee leden van Ossendrecht, twee van Hoogerheide en één
van Woensdrecht; maar waarom dan niet zes leden genomen, (of mag dit niet), dan was
Woensdrecht toch ook in zijn volle recht geweest; daar Woensdrecht, dunkt me, toch ook
leden genoeg levert of zou kunnen leveren en ik zou wel denken dat er in Woensdrecht toch
wel meer leden dan één, bekwaam zijn om als bestuurslid op te treden.
Nu kwam er nog dit bij dat er nog een secretaris gekozen moest worden; de keuze viel op den
heer L.So ‘ers te Hoogerheide die zeer de rechte man op de ware plaats en onverbeterlijk is;
maar nu staan Hoogerheide tegen Woensdrecht drie tegen één, dat is toch wel wat al te kras,
dit dachten velen met mij, het had voorzeker schooner ingepikt kunnen zijn, maar
desniettegenstaande, zullen wij Woensdrechtenaren ons best doen, om den Christelijken
Boerenbond te doen bloeien zooveel in onze macht is.
Nu, mijnheer de Redacteur, U dankende voor de welwillende verleening dezer plaatsruimte,
noem ik mij,
een lid van den Christelijken Boerenbond.
Ossendrecht, 14 Mei.
De handboogvereeniging "Grensschutters" hield jl. Zondag het jaarlijksche 'koningschieten'
waarbij de voorzitter, dhr. Ant. Melsen het hoogste aantal punten behaalde, zoodat hij nu voor
de 8e maal achter elkaar tot koning werd uitgeroepen.
- Het mond-en klauwzeer, dat gedurende den laatsten tijd op de stallen der familie Sneep
heerschte, is zoo goed als geweken, zoodat dc bekende bordjes binnen enkele dagen zullen
worden verwij derd. Onze veestapel heet dan weer gezond, doch voor hoe lang?
- Onze harmonie 'De Hoop’ zal a.s. Zondag 19 dezer deelnemen aan het polderbondsfestival,
dat alsdan wordt gehouden in de gemeente Cappelle (Belgie), wel bekend om zijn schoone
omgeving.
- Bij het sloopen eener oude boerenwoning, toebehoorende aan den landbouwer M.N. hee
men eene goede vondst gedaan.
Toen men de haardplaat opbrak, stiet men op iets hards. Na een onderzoek scheen dit een pot
te zijn, die spoedig uit zijn oude rustplaats werd verwijderd; toen bleek dat deze bijna geheel
met gouden muntstukken en sieraden gevuld was.
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Woensdrecht, 17 Mei.
De tijdelijke ontstemming in den boezem van den Boerenbond, ontstaan te gevolge der
benoeming in het bestuur van 3 leden uit Hoogerheide en slechts één uit Woensdrecht, hee
reeds aanleiding gegeven tot naamloos geschrijf in enkele nieuwsbladen, doch behoort gelukkig
tot het verledene, daar het allicht kon schaden aan het goede doel van den Bond.
Deze heeft thans bijna het cijfer van 100 leden bereikt en ofschoon enkele personen meenden,
dat zij tegelijk lid van de Bond en van de Maatschappij van Landbouw konden zijn, strijdt dit
tegen de Statuten en zullen dezen verplicht zijn voor de Maatschappij te bedanken.
Hoogerheide, 18 Mei.
Bij het gehouden koningschieten van het Handboogschutters-gezelschap 'Edel Tijdverdrijf is
de schutter Fr. Groffen als koning uit het strijdperk getreden met 36 punten in 10 schoten
waaronder 6 vieren en 4 drieen.
- A. de J. Jacz. alhier heeft het geluk gehad, dat op zijn lot in de Hamburgsche loterij de prijs
van 60.000 mark is gevallen.
Ossendrecht, 24 Mei.
Blijkens de vastgestelde kiezerslijsten bedraagt het aantal kiezers voor deze gemeente 300 voor
de Tweede Kamer, 298 voor de Provinciale Staten en 296 voor den gemeenteraad.
- Het "lelietje der dalen" (Convularia Majabis) hetwelk in onze schaarbosschen thans zoo
welig tiert, blijkt ieder jaar al meer en meer soms groote aantrekkingskracht te bezitten, zoowel
voor inwoners als vreemdelingen. Deze laatsten vooral ziet men op menigwerf groote
hoeveelheden dezer heerlijke plantjes verzamelen en bijna in geen enkel huis ontbreekt dit
liefelijke bloempje tot vereering van het beeld der Moeder Gods in de schoone Meimaand.
Woensdrecht, 24 Mei.
Overleden. Gister-namiddag bereikte ons het treurige nieuws, dat de heer S. Hombach te Hulst
was overleden.
Als rentmeester van verschillende aangrenzende polders was de heer H. voor deze streken geen
onbekende, en vele bemoeiingen van den veelvermogenden man hebben in het bizonder de
welvaart der gemeente Woensdrecht bevorderd.
Dat hij ruste in vrede.
Ossendrecht, 31 Mei.
Hetgeen reeds lang verwacht en besproken werd, is thans geschied. Bijna alle leden der
Centrale Katholieke Kiesvereeniging uit deze gemeente en een groot aantal uit omliggende
plaatsen hebben hun ontslag genomen, een en anderen gevolge van het besluit dier
Kiesvereeniging, waardoor een zetel in de Provinciale Staten aan deze streken wordt
ontnomen, zoodat wij een hevigen verkiezing-strijd tegemoet gaan.
Aan wien de schuld ?
Gemeenteraad te Woensdrecht.
De Raad was gisteren voltallig op één lid na, de heer P.J. Jacobs.
De notulen werden gelezen en goedgekeurd.
Een verzoekschri van de fanfare "De Scheldezonen" verzoekende om de subsidie der
gemeente 2'1 40 gulden nu reeds uit te betalen, daar hun kas geheel is uitgeput, werd met
algemeen stemmen goedgekeurd.
Een missive van de directie der Telegra e , houdende mededeeling, dat vanaf 1 Juli jl. het
bestellen, door de gemeente geheven 2'1 10 cent per telegram voor het Rijks-telefoonkantoor,
wordt opgeheven, zoodat voortaan de bestelling gratis geschied. Het Rijk zal echter aan de
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gemeente die 10 cent blijven vergoeden en ieder halfjaar de staten daartoe ter inzage geven.
Aangenomen voor kennisgeving.
1. De heer Groffen, aannemer van de dokterswoning, vraagt om kwijtschelding der boete,
groot 295 gulden, voor 59 dagen te late oplevering van het werk.
Het extra werk bedraagt 146,31‘/2.
Adress. zegt, dat op 7 Maart 1900 hem dit werk werd gegund, onder voorwaarde, dat het 1
September zou zijn opgeleverd. Doordat er echter gebrek was aan steen op de ovens dezer
gemeente hee men 1‘/2 maand vertraging ondervonden. Voorts zijn de schoorsteenmantels,
door besteders zelf te leveren, eerst op 13 November 1900 aangekomen, waardoor behanger,
stucadoor en verver niet konden afwerken voor deze geplaatst waren. 14 Dagen na die
leverantie is het werk dan ook geheel opgeleverd.
Redenen waarom hij hoopt dat aan zijn verzoek zal worden voldaan.
De heer Dietvors zegt, dat in dit geval de directie zelf de oorzaak is van de late oplevering.
De voorzitter is het hiermede eens en zegt, dat er geen klachten zijn ingekomen en hij dus
voorstelt de boete te schenken.
Met algemeene stemmen werd hiertoe besloten.
2. De rekening over 1899 sluit met een goed slot van 8 gulden 92‘/2 cent.
De ontvangsten over 1900 bedroegen 927 gulden en 41'/2 cent, de uitgaven 649 gulden en 40‘/z
cent, zoodat er een goed slot is van 278 gulden en 1 cent.
Met een woord van den Voorzitter, om enkele personen beter te bedeelen, werd de rekening
goedgekeurd.
De heer Dietvors zegt, dat op 6 Juli s'namiddags 6 uur, de verpachting voor 7 jaren plaats
hee van het land, behoorende aan het armbestuur, en hij van terzijde hee vernomen, dat er
veel lieihebbers voor zijn, vooral uit Bergen op Zoom, om aspergevelden aan te leggen.
Besloten werd, degenen, die bezwaren hadden tegen hunne aanslag in den H. Omslag,
persoonlijk in de gelegenheid te stellen, deze mondeling toe te lichten in de volgende
raadsvergadering.
Daarna sluit de Voorzitter de vergadering.
Modewaarheden.
De nieuwste modewaarheden in Engeland is het tatoueeren.
Uit Amerika is die onzinnigheid overgekomen naar Engeland en wat wilden deden wordt door
de beschaafde dameswereld nagedaan.
In Londen, zoo verhaalt de Daily Mail, komt het tatoueeren in de hooge kringen steeds meer in
de mode. De Amerikaansche dames onderwierpen zich reeds sinds jaren aan de kuur ter
verkrijging van een blosje dat niet zooals blanketsel kan worden afgewasschen, doch voor goed
het gelaat siert.
Een kunstenaar in dit vak te Londen heeft proeven op eigen hals en armen, ten einde de dames
kleuren en guren te kunnen laten kiezen. Een kleine bonte vlinder op den half naakten
schouder was dezen winter de grootste aantrekkelijkheid.
Thans zoekt de tatoueur, die grof geld verdient, naar het middel om de oogen zijner
getatoueerde kuppelen of kevertjes te doen glinsteren. Hij wil daartoe diamantjes onder de
huid aanbrengen, welke even te voorschijn komen.
Ossendrecht, 6 Juni.
Het in koop gestelde perceel dennenbosch en heide, genaamd "De Meiduinen", groot ruim 50
gemeten, gelegen onder deze gemeente en toebehorende aan de heer C. Loos en anderen, is
door verschillende personen in zijn geheel ingezet voor de som van 650 gulden.
- Het 1‘/2 jarig kind van den werkman L.K. op het Hondseind alhier, geraakte ongemerkt in
eene tobbe met waschwater en had daar reeds eenigen tijd ingelegen alvorens de moeder ter
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hulp kwam. Door spoedige geneeskundige bijstand bleef het kind gelukkig behouden.
Ouders, weest toch voorzichtig !
Ossendrecht, ll Juni.
Op Dinsdag 25 Juli a.s. zal alhier de verkiezing plaats hebben voor twee leden van den
Gemeenteraad, ten gevolge der periodieke aftreding van de heeren J.F. Theuns, burgemeester
en J.B. Melsen, Wethouder. Van tegencandidaten hoort men niet, zoodat er vermoedelijk geen
strijd zal zijn voor deze beide zetels in den raad.
- De kermis die hier op Zondag 16 dezer en twee volgende dagen gevierd wordt, belooft dit
jaar wederom veel tot vermaak van oud en jong. Behalve tal van tenten en kramen, waar alles
en nog wat te koop is, zal de schommel en de mallemolen van Janvier niet weinig bijdragen tot
verhooging der feestvreugde, zoodat een druk bezoek verwacht wordt.
- Op Dinsdag 25 Juni a.s. zal onze gemeente de hooge eer genieten, om Mgr. Leijten bisschop
van Breda, in ons midden te ontvangen tot toediening van het H. Vormsel aan de kinderen van
Ossendrecht en Putte, die in de laatste 4 jaren hunne eerste H. Communie gedaan hebben.
Ossendrecht, 13 Juni.
De perceelen dennenbosch en heide, genaamd "De Meiduinen" tezamen groot ruim 50
gemeten, toebehoorende aan C. Loos en anderen, hebben in de nale veiling opgebracht de
som van 840 gulden en zijn in hun geheel toegewezen aan A. van der Poel, koopman alhier.
Ossendrecht, 27 Juni 1901.
In de gisteravond gehouden landbouwvergadering, die door 15 leden werd bijgewoond, is
besloten, zoo spoedig mogelijk een verzoekschri in te dienen bij den minister van Binnenl.
Zaken om de gewenschte verbetering te verkrijgen in zake het bouwen van een stal, tot
opname van het zieke vee, dat uit Belgie wordt teruggezonden. Bovendien is medegedeeld dat
26 leden, merendeels uit Woensdrecht, tevens leden van den Boerenbond, hun ontslag hebben
genomen, zoodat de afdeeling is teruggebracht tot ca. 50 leden en in de eerstkomende
vergadering zal het bestuur worden aangevuld.
- De eerstvolgende gemeenteraads-verkiezing om te voorzien in de vacature L.M. Philips, doet
reeds veel van zich spreken.
Verschillende personen worden genoemd om te dingen naar dezen zetel, zoodat de strijd hevig
belooft te zullen zijn. Het gemcht loopt, dat ook de heer Ant. v.d. Moer zijn ontslag als
raadslid zal nemen.
Woensdrecht, 28 Juni.
Vergadering van den gemeenteraad op Woensdag 3 Juli a.s., des middags te 9.30 uur.
Onderwerpen ter behandeling:
1. Ingekomen stukken.
2. Verzoek om kwijtschelding van boeten, beloopen door Gebr. Groffen, inzake bouwen
dokterswoning.
3. Rekening algemeen armbestuur over 1900.
Ossendrecht, 28 Juni.
Door Burgemeester en Wethouders is bepaald, dat de verkiezing van twee leden van den Raad,
ter vervulling der plaatsen, opengevallen door het overlijden van den heer L.M. Philips en de
ontslagneming van den heer Ant. v.d. Moer, zal plaats hebben op Maandag 15 Juli, de
volgende vergadering op Dinsdag 6 Augustus.
Als candidaten worden genoemd de heeren de Beukelaar, Jos. Mattheeuwsens, P.J.C. Koolen
en Alph. Philips.
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Ossendrecht, 9 Aug.
De teelt van karwij, die hier nog slechts op geringe schaal plaats hee , mag op eene
voordeelige uitkomst wijzen. Niet minder dan 18 baaltjes per gemet hee dit gewas aan zaad
opgeleverd en verkocht aan f 10,50 per baaltje, gaf dit zulke gunstige opbrengst, dat wellicht
meerdere landbouwers hun geluk er mede zullen beproeven.
Gemeenteraad te Ossendrecht.
In de raadsvergadering van gisteren waren alle leden tegenwoordig (één vacature).
Uit de voorlezing der notulen bleek, dat den Hoofd. Omslag is vastgesteld op f 3194,99, zijnde
2,4% van het inkomen.
'
De Rekening der gemeente over het dienstjaar 1900 werd in alle deelen nagezien, in orde
bevonden en goedgekeurd.
De geloofsbrieven der gekozen leden werden onderzocht en in orde bevonden.

Op de vraag van den Voorzitter, of nog een der leden iets in het midden heeft te brengen,
vraagt de heer Sneep, hoe het zit met de brandspuit en de ziekenbarak?
De Voorzitter zegt, dat aan het eerste nog niet begonnen is, terwijl de plaats voor het laatste
nog niet is gevonden.
Daarna neemt de Voorzitter het woord en zegt het volgende:
“Alvorens deze vergadering te sluiten, acht ik mij verplicht namens de gemeente Ossendrecht.
mijnen hartelijklen dank te moeten brengen aan de heer van de Moer, voor de vele gewichtige
werken die er in het belang van de gemeente gedurende zijne vele dienstjaren als lid van den
Raad door zijne zeer gewaardeerde medehulp zijn tot stand gebracht.
Ook dank, van de Moer, moet ik u zeggen en geloof ook, ja ben er zeker van, de tolk van al de
leden, zoo ook van onzen geachten secretaris, te zijn, voor den aangenamen en minzamen
omgang, gedurende zoovele jaren in de vergaderingen van u ondervonden.
En nu van de Moer, verlangt u na zoovele jaren van vruchtbare werkzaamheden naar rust;
Hoewel wij u noode zien heengaan, gunnen wij u die rust van harte en hopen, dat er u nog vele
jaren mogen geschonken worden omgenoeglijk die rust te genieten.
Welaan van de Moer, nogmaals dank en dat het u welga!”
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter de vergadering.
Ossendrecht, 19 Aug.
In de gisteren-avond alhier gehouden algemeene vergadering der Landbouwafdeeling
"Ossendrecht-Woensdrecht"(N.Br.Mij.van Landbouw) werden gekozen tot leden van het
bestuur de heeren Adr. van den Eijnden, P.J. Jacobs Cz. , H. van Putte en J. Veraait en
herkozen de heer D. Sneep.
Voorts werd besloten tot aankoop van minstens 10.500 kilo super-phosphaat, waarvan de
aanbesteding werd bepaald op Zondag 1 Sept.
Woensdrecht, 29 Aug.
Vergadering van den gemeenteraad op Dinsdag 3 Sept. , des voormiddags te 9 ure.
Onderwerpen ter behandeling: le. Beeediging der nieuw gekozen leden. 2e. Benoeming van
een wethouder. 3e. Benoeming van twee ambtenaren van den Burgerlijken Stand, 4e.
Ingekomen stukken.
Ossendrecht, 29 Aug.
Vergadering van den gemeenteraad op Dinsdag 3 Sept, 1901, s'namiddags ten 5 ure.
Onder de punten van behandeling komt ook voor: beéediging en installatie van de herkozen en
nieuw gekozen raadsleden.
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Woensdrecht, 30 Aug.
De arbeidster A. de Dooij, wien eergister het ongeluk trof op den werf der kinderen Melsen,
naar omlaag te vallen en op den steel van een vork terecht kwam, waardoor zij deerlijk werd
gewond, is heden aan de gevolgen overleden.
Ossendrecht, 30 Augustus.
De perceelen dennenbosch en heide, groot ruim 1‘/2 hectare, aan de huisakkers alhier en
toebehoorende aan H. van Meel, zijn in publieke veiling ingezet op 680 gulden.

D. Adriaansen.
P. van Meir.

Ossendrecht, september 2001.
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Een hele oude foto van een Gouden Bruilo

De bruilo van de heer P. Michielsen

Gaame namen van afgebeelde mensen
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HEINRICH ROBERTUS BADSTIEBER
{Geboren te Wenen op 13 februari 1905. Overleden te Huijbergen op 29 mei 1956. (51 jaar oud).}

Heinrich was 3 jaar oud, toen zijn vader stier Hij hee dus zijn vader nooit gekend.
Over Heinrich’s jeugd- en studiejaren is weinig bekend. Alleen zijn moeder hee hem terzijde
gestaan. Vader Badstieber was immers vrij jong gestorven. Geen zus, geen broer, alleen wat verre
verwanten.
Wereldoorlog I zal voor dit gezinnetje een moeilijke tijd geweest zijn. Vooral na-oorlogs was het in
Oostemijk rampzalig. Misschien was Heinrich ook bij de uitverkorenen, die in Nederland weer op
kracht gebracht werden, daar velen ondervoed waren in het geteisterde land, waaruit zij kwamen.
Maar toen zich alles weer begon te normaliseren, ontpopte zich een nieuwe machtswellusteling.
Ado1fHitler !
Vele landen, waaronder ook Nederland, werden onderworpen aan het barbaarse nazi-regiem.
Woensdrecht bezat een sluimerende vliegbasis.
Met de meeste spoed moest deze operationeel gemaakt worden, want men had hem nodig voor de
tocht naar Engeland.
Deskundigen voor dit werk werden overal vandaan gehaald. Eén van hen was H.R. Badstieber.
Graag of niet, maar hij moest voor 4 weken naar Woensdrecht. Het werden 4 jaren!
Als technisch ingenieur (zijn diploma’s behaald in Wenen) werd hij in dienst gesteld van de
Wehrmacht op de vliegbasis te Woensdrecht.
De “Eendenkooi” (de naam van het vliegveld) moest zo snel mogelijk operationeel gemaakt
worden. Buiten Heinrich waren uiteraard nog een aantal deskundigen, de zgn. Bauleitung, voor dit
omvangrijk karwei ingezet.
Engeland werd n.l. het volgende doelwit van Hitler’s legers om ook dit land op de knieén te krijgen.
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Hans Dreckmaim (1.)

Heinrich Badstieber (r.)

Oostemijk was praktisch zonder slag of stoot ingenomen, alsook Tsjecho-Slowakije, Polen,
Denemarken, Noorwegen. Vervolgens werd heel West Europa onderworpen aan het nazi-regime.
Aldus werden nu ook Nederland, Belgie, Luxemburg en tenslotte Frankrijk het slachtoffer.... en
waar zou men stoppenl?
Maar het moeilijkste karwei moest nog begirmen: Engeland.
Tussen dat land en het vaste land van Europa ligt een brede, diepe sloot: de Noordzee en het
Kanaal.
Door de lucht moest één en ander geregeld worden en daar moest zo spoedig mogelijk aan
begomien worden.
De voorbereidingen werden getrolfen door grote aantallen bommenwerpers, dag en nacht, iichting
dit grote eiland te sturen, om door een allesvernietigende bommenlast Engeland murw te krijgen.
Eskaders Heinkels 111, Junckers 88, en dies meer, vlogen bijna onafgebroken die kant op. Vooral
Londen werd zwaar getroffen, alsook andere grote steden.
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Koortsachtig werd door de Engelsen alles uit de kast gehaald om tegen deze barbaarse methoden

op te treden. De Engelse jachtvliegers in hun 'Spit res' hebben hienn een heldha ige rol gespeeld
en vele vijandige vliegtuigen vernietigd. Dagelijks werd er in de lucht slag geleverd.
Wat de strijdvaardigheid van de vliegbasis betre : duizenden mensen werden voor allerlei
doeleinden ingezet, voor de aanleg van startbanen, vliegtuignesten, onderkomens voor bemanning
en begeleiding, brandweer, opslag voor bommen enz..
Ir. Heimich Badstieber werd samen met een jonge Duitser, Otto was zijn naam, ondergebracht in de
woning van de familie Kuijlen te Woensdrecht.
Heimich was een rustig iemand en hij voelde zich als een verplicht tot arbeid gedwongen
Oostenrijker. Zijn kamergenoot was een echte nazi-bons. En daar moest Heinrich rekening mee
houden.
Wie en wat was Heinrich Badstieber van huis uit?
Mensen die hem gekend hebben, vertellen het volgende:
Hij woonde nog bij zijn moeder in en schijnbaar had hij een vriendinnetje: Mina !?
Toch heeft Heimich zich nimmer naar Wenen begeven. Dat is een beetje vreemd. Kreeg hij dan
nooit 'Urlaub'? En kreeg hij dan geen heimwee naar zijn moeder, en naar Mina?
Heinrich droeg altijd een grijs kostuum. Dit behoorde zeker bij zijn taak als vliegveldmaker. Een
apart onderdeel.
Bij de familie Kuijlen waren eerder al Duitse militairen ingekwartierd alsook een stel 'Blitzmadels',
tot genoegen van de zonen van moeder Kuijlen-van Akkeren!
Heinrich hield een dagboek bij. Een eigenhandig geschreven document, dat hij later, na de oorlog,
hee vernietigd door het te verbranden.
De titel van het in mooi handschri gestelde boek was: "Vier Wochen Niederlande".
Dat die 4 weken, 4 jaren zouden worden, hee hem waarschijnlijk zelf ontgoocheld.
Jammer dat dit boek verdwenen is! Had Heimich daar een reden voor?! Niemand kende de inhoud.
We stoten gelijk door naar het bevrijdingso fensiefvan de geallieerden (Canadezen), 1944 dus.
Dat er veel ellende is veroorzaakt in en om Woensdrecht, dat is eenieder wel bekend. Velen weten
dit nog uit ervaring, anderen uit de boeken en verslagen.
Hoe vergaat het Heinrich Badstieber?
Zoals ieder, die de periode van de zware gevechten hee meegemaakt, was ook Badstieber in een
angststemming. Hij was in dienst van de Wehrmacht, dus moest hij op zijn qui-vive zijn.
Voor Heinrich Badstieber werd het een spannende tijd! Trouwens: voor wie niet?
Henk, door de lange periode dat hij hier al verblee hee men hem gemakshalve die naam
toebedeeld, gewoon Henk dus, had snode plannen. Niemand beter dan hij zelf zou weten wat er te
gebeuren stond. Zijn besluit stond vast. Hij had de touwtjes in handen.
Hij was aangewezen als bedrijfsleider van de vliegbasis. Alles kende hij op zijn duirnke en hij wist
wat er te gebeuren stond.
Uit de "Iechtetrekker", het orgaan van de Heemkundige Kring te Huijbergen, verhaald door C.
Hoeckx, citeer ik - met toestemming - het volgende:
- Op 4 september 1944 werd opdracht gegeven, de gebouwen van St. Marie af te branden.
Ober-bezahlmeister Seidel uit Dresden, gaf aan Hauptman Franc door om alles in orde te maken,
om bij een eventuele vlucht alles te vernietigen, wat voor de 'vijand' bruikbaar zou zijn. Franc gaf
dit bevel door aan de bevelvoerende Of cier op St. Marie: Oberleutenant Joseph Paschotta,
geboren te Thorn in 1906. Volgens Badstieber en andere getuigen een rasechte nazi!
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BEDREIGDE GEBOUWEN

Klooster J.M.] te Hoogerheide

Broederhuis te Huijbergen
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Alles werd voor de verwoesting van St. Marie in gereedheid gebracht. In alle vertrekken en kasten
waren reeds essen met benzine opgeslagen en munitie erbij. Deze munitie is door enkele
opgevorderde boeren per paard en kar van het vliegveld gehaald. Dit springtuig werd over alle
gebouwen verdeeld.
Politieman Adriaansen kreeg s’avonds 8 uur (4 sept.) bevel de straat te ontruimen, omdat het hele
ldoostercomplex zou worden opgeblazen.
Burgemeester Sijsterrnans, was medegedeeld, dat het klooster gespaard zou blijven. Echter om 9
uur stond alles in lichterlaaie.
Voor Badstieber kwam dit bevel heel hard aan.
Op zijn militaire motor aangekomen, kon hij de verbinding nog verbreken met het Broederhuis
Alvemo. Dit gebouw is dan ook voor vernietiging gespaard gebleven.
Van deze moedige daad, uitgevoerd onder groot levensgevaar van deze held, is nota genomen en
dit is door getuigen bevestigd. In de "Iechtetrekker" 1999, van dezelfde schrijver (C.Hoeckx) staat het hele gebeuren beschreven
nl. dat door de Koninklijke Marechaussee, Gewest s'Hertogenbosch Groep Hoogerheide, Post
Huijbergen, Proces-Verbaal opgemaakt en ten laste gelegd is van J. Paschotta, verdacht van
overtreding van artikel 157 Wetboek van Stra echt, gepleegd te Huijbergen op 4 sept. 1944.
Schade bedraagt: f 1.000.000,=
- "In aansluiting op mijn Proces-Verbaal no. 731, groep Kon. Mar. Hoogerheide d.d. 4 september
1944, terzake het opzettelijk in brand steken van het klooster van de Eerw. Broeders op 4 sept.
1944, waarbij een schade werd toegebracht van ruim f 1.000.000,=, en naar aanleiding van de brief
van de Minister van Justitie gericht aan de Procureur-Generaal bij de Gerechtshoven d.d, 11 mei
1945, betreffend oorlogsmisdadigers, heb ik, Jacobus Alphonsus Adriaansen, Wachtmeester der
Marechaussee, behorende tot de Groep en Post Hoogerheide, nadat mij ter ore was gekomen, dat
een Oostenrijker, genaamd Badstieber, werkmeester op het vliegveld Woensdrecht, meer van deze
zaak afwist, in verband met vorenstaande gehoord:
Getuige no. 1.
Hendrikus Badstieber, geboren te Wenen, Oostenrijk, 13 febr. 1905, van beroep werkmeester,
bedrijfsleider op het vliegveld van Woensdrecht, thans wonende te Woensdrecht D 184, die
verklaarde:
"Op 4 september 1944, in dienst bij de Duitse Weermacht op het vliegveld Woensdrecht. Ongeveer
14 dagen tevoren werd mij gelast, dat ik een soldatenpakje aan moest trekken. Ik ben nooit in dienst
geweest. Ik werd verplicht genoemd militair pakje aan te trekken. Daar ik als bedrijfsleider
werkzaam was op het vliegveld Woensdrecht, was ik ook belast met de werkzaamheden in de door
de Duitse Wehrmacht gevorderde gebouwen, waaronder ook het klooster van de Broeders te
Huijbergen.
Op 4 sept. 1944, ik had mijn bureau op het klooster te Hoogerheide, zei de Ober-bezahlmeister
Seidel: "Misschien laten we dit ldooster ook wel in de lucht vliegen", terwijl ik nog met meerdere
Duitse soldaten, alle bureau artikelen aan het inpakken was.
Omstreeks 16 of 17 uur, precies weet ik dat niet meer, ontving Hauptman Franc, vroeger in dienst
bij de K.L.M., het bevel om de zaak in orde te maken voor ontplo ing en bij de vlucht de zaak te
laten springen en in brand te steken ofte verwoesten.
Dit bevel is door Franc doorgegeven aan de bevelvoerende O icier, gelegerd in het klooster te
Huijbergen Oberleutenant J. Paschotta. Die O icier was een echte Nazi.
Het was mij bekend, dat 3 weken voordat het klooster in brand werd gestoken, een hoeveelheid
benzine in essen en bussen in de in het ldooster zich bevindende kasten en kamers was gereed
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gezet, vennoedelijk met het oog om dit in brand te steken.
lk kan U mededelen dat genoemde Seidel in Dresden woonachtig was.
Het is mijn vaste overtuiging dat het ldooster in Huijbergen opzettelijk in brand is gestoken en dat
de bevelvoerende Of cier Paschotta daartoe het bevel hee gegeven.
Toen ik, Badstieber, een door de ondergrondse werkers, in deze gemeente buitgemaakte
Wehrmachts-Fahrschein, waarop een foto van een Duitse O icier voorkwam vertoonde, zeide hij:
"Ja, dat is de bevelvoerende O icier te Huijbergen, Paschotta".
Na voor- en medelezing volhardt getuige bij zijn aan mij, Wachtmeester, afgelegde verklaring en
hee deze hiema voor waarheid getekend,
H. Badstieber.
Getuige no. 2.
Josephus Guillehnus Damen, oud 33 jaar, bakker wonende te Huijbergen A43, die
verklaarde...... ..enz.
Getuige no. 3.
Dymphna Maria Hennekam, oud 37 jaar, zonder beroep, wonende te Huijbergen A43, die
verklaarde...... ..enz.
Getuige no. 4.
Mathilde van Agtmaal, oud 43 jaar, zonder beroep, wonende te Huibergen A11, die

verklaarde...... ..enz.
Getuigen 5 en 6.
Christianus Hoeckx, oud 60 jaar, arbeider, wonende te Huijbergen A9, en Comelis Aloysius
Hoeckx, oud 68 jaar, arbeider, wonende te Huijbergen A9, die ieder voor zich verklaarden....... ..enz.
Getuige no. 7.
Petrus Comelis Alphonsus Sanders, oud 25 jaar, landbouwer, wonende te Huijbergen A 40, die
verklaarde...... ..enz.
Getuige no. 8.
Antonius Adrianus van Wezel, oud 39 jaar, arbeider, wonende te Huijbergen Bl8a, die
verklaarde...... ..enz.
.
Genoemde getuigen hebben ieder voor zich belastende verklaring afgelegd ten opzichte van
verrnelde Duitse O icier, welke zinloze verwoestingen zijn aangebracht.
"Ik, Wachtmeester, voeg hier aan toe, dat de door de ondergrondse werkers in deze gemeente
buitgemaakte Wehnnachts-Fahrschein ten name van en van een foto voorzien van Joseph Paschotta, geboren te Thom de llde Juli 1906, alsmede om vierte(?) Reichskleiderkarte ten name van
Joseph Paschotta, geboren 11-7-1906, wonende te Allenftein, Raanstrasze 85 als stukken van
overtuiging bij dit Proces-Verbaal worden overlegd.
Het is mij bekend dat genoemde Paschotta over de in het ldooster alhier gelegerde Duitse soldaten
de laatste tijd het bevel voerde.
Waarvan door mij, Wachtmeester, is opgemaakt dit Proces-Verbaal op de eed bij de aanvang mijner
bediening afgelegd en is overgegeven aan mijn Groeps-Commandant om te worden verzonden aan
de Heer O icier van Justitie bij de Arrondissements Rechtbank te Breda. "
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Gesloten te Huijbergen, 28 juli 1945.
w.get. J.A. Adriaansen.
Voor eensluidend afschri ,
De Wachtmeester, Groeps Commandant, I.A. Leus —
Alleen het getuigenverslag van H. Badstieber heb ik hier volledig overgenomen uit het jaarboek
1999 van de 'Wilhehniet‘
Men zou kunnen zeggen: Badstieber was een 'Kroongetuige‘, en uitvoerder van het deels geredde
complex van St. Marie.
Het broederhuis Alvemo is hierdoor gespaard gebleven, zij het met beschadigingen uiteraard.
Helaas heb ik van het door Badstieber van verwoesting geredde klooster van de zusters van J.M.J.
te Hoogerheide, geen bevestiging kunnen krijgen.
Maar ik geloof vast, dat dit aan hem te danken is. Hij bewoonde het mede, en had een volledig
overzicht over dit gebouw.
Mijn overzicht, het leven en sterven van de Heer Badstieber, zou niet compleet zijn, zonder
gegevens en getuigen van mensen met wie hij hier in de Zuidwesthoek contacten had. Trouwens het
laatste over deze mens zal wel nooit bekend worden.
Helaas hee deze man heel veel moeilijkheden en tegenslagen op vrij jonge leeftijd moeten
verwerken.
We gaan nu zijn gangen na tijdens en na het bevrijdingso ensief.
Van ooggetuigen vemam ik het volgende: Heinrich was bang, dat hij een militaire plunje aan zou
moeten trekken met de nodige bewapening er bij. Dat zinde hem niet,dus zou hij zich verstoppen.
Henk, gemakshalve zullen we verder deze naam maar hanteren, kroop boven in de schuur van de
fam. Kuijlen in het stro/hooi.
Duitse soldaten waren onderin dit gebouw. Plotseling gleed één van Henk’s klompen langs de kant
naar beneden. Dat leverde een hachelijk moment voor Henk op. Maar gelukkig reageerden die
Duitsers er niet op, (wie weet waren ook dezen ondergedoken) doch Henk vond het raadzamer hier
op te krassen. Bij de familie Kuijlen was het te riskant in huis.

Dan maar bij meester Tummers om raad gaan vragen. Die zat ook niet op deze verstekeling te
wachten, gezien de gevaren dat dit voor hem meebracht voor hemzelf en zijn medebewoners.
Toch wilde de onderwijzer hem niet zo maar afschepen. Behoedzaam, niemand mocht iets merken,
werd buiten in een schuilkelder stro gelegd en een kennisbed geplaatst.
Elke dag zou voedsel en drinken bezorgd worden. Wel mooi, maar toch gevaarlijk, niet?
Marie Comelissen was dienstbode bij de familie Tummers. Vroeg of laat zou Marietje wel
ontdekken, wat hier gaande was. Zij begreep het, dus mondje dicht.
Mevrouw Tummers, die van deze situatie niets afwist, zag Henk in de tuin wandelen, weliswaar in
boerenkledij. Zij schrok en spoedde zich naar binnen, om daar haar ongenoegen over deze
ontdekking uit te spreken.
Maar na die eerste opwelling, kwam er op meer gematigde toon het volgende uit: "Dat is toch geen
zitten voor die man. Hij zou er gek van worden. Laat hem overdag in het kippenhok zitten, dan
krijgt hij wat zon en frisse lucht! "
Henk ging nonchalant te voet, of soms met een ets aan de hand, door het weiland. Niet herkenbaar
voor velen, maar toch wel riskant. Want hij werd gezocht door de 'Sicherheitsdienst' aangezien hij
nu als soldaat in dienst was bij de Wehrmacht, dus: deserteerde hij!
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Het geweld van alles wat schieten kon, brak los.
Meester Tummers had twee kelders met een gewelfde ronding.
Steeds kwamen mensen van her en der, meestal uit beschadigde of brandende huizen, en zochten
beschutting. Zo vulden zich de kelders van de familie Tummers, tot er geen kip meer bij kon!
Even werd een wapenstilstand aan beide zijden afgekondigd. Ieder pakte wat draagbaar was en
vluchtte richting Bergen op Zoom.
Daar werden de vluchtelingen door mensen van het Rode Kruis opgevangen en naar de centrale
plaats gezonden, De Hollandsche Tuin van de familie Aarts-Goris, vanwaaropvang bij kemiissen,
particulieren, etc. werd geregeld.
Reeds eerder heb ik de mensen van het Rode Kruis afdeling Bergen op Zoom, lof toegezwaaid voor
het heldhaftige en vele werk waarmee deze mensen, vaak onder gevaarlijke omstandigheden, de
vluchtelingen geholpen hebben.
Henk hield het niet te Bergen op Zoom, maar spoedde zich naar Steenbergen. Vermoedelijk had hij
daar kennis? Was het bij een zekere familie Broos?
In Bergen op Zoom liepen waarschijnlijk teveel kermissen van hem rond. Hij moest op zijn hoede
Z1111.
Op de terugweg uit Steenbergen, na de bevrijding, ldopte Henk aan bij de familie Klasen, kolenboer,
alwaar meester Tummers en echtgenote en Marietje Comelissen ondergebracht waren. Mevrouw
Tummers had al gedacht: die zien we niet meer terug!
Na de bevrijding komt Henk terug in Hoogerheide, alwaar een plaats voor hem werd bereid bij de
familie Poulus.

Dorpsstraat (nu Raadhuisstraat). Links het verwoeste huis van de familie Poulus
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l Zinloze verwoesting van St. Marie te Huijbergen op 4-9-’44, die helaas niet tijdig gekeerd kon worden
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Wat er in feite met het klooster van J.M.J. gebeurd is?
Dat het complex door de Duitse bezetter ingevorderd was, wisten we. Maar, zo men zei: dat het
hele klooster met springstof opgeblazen zou worden? Is dat de bedoeling wel geweest?
In ieder geval zou deze daad voorkomen zijn, doordat Badstieber de sleutel wist te bemachtigen en
de verbindingen zou hebben verbroken..... .! Ja, als dit waar zou zijn, had hij een 'heldendaad'
venicht. Laat ons hopen, dat deze man zo iets ten uitvoer gebracht hee .
Een gesprekje met Sjef van Gemert over Badstieber.
“Alleen maar goede herinneringen aan deze Oostemijker”, zei Sjef.
“In de oorlog was het Heinrich, na de oorlog werd het Henk”.
“En”, zei Sjef, “zeg geen "goeden morgen mijnheer!" Dan werd hij boos.
Henk was een lustige, bescheiden man. Maar hij was op zijn gebied, het waterleidingsysteem, zeer
kundig”.
Sjef weer: “Herr Engel was hoofd van de 'Bauleitung', en als je hem gedienstig was, kon je er veel
van gedaan krijgen. Daar ik een fervent voetballer was, vroeg ik om wat vroeger op te stappen met
het werk. En prompt kreeg ik te horen: "Als het maar voetballen is, hél, allée, vooruit dan".
Sjef was tijdens de oorlog bij de watervoorziening ingedeeld. En Heinrich Badstieber was zijn baas.
En hij kon het goed met hem vinden. Dat zinde niet iedereen. Voor velen werd Heinrich, als duitstalige, dus ook als Duitser beschouwd. Een vijand dan. Het was maar net door welke bril hij
bekeken werd. Zo was het ook met Heinrich’s Duitse collega's. Voor Badstieber was het steeds
oppassen voor elke medemens.
Bijvoorbeeld:
Toon B. werd volgens voorschri met zijn vrachtwagen aan de toegangspoort van het vliegveld
aangehouden. De dienstdoende poortwachter was een N.S.B.er. Deze pakte eigenhandig het
'Fahrschein' uit Toon zijn vestzak, ter controle. Toen die landverrader zijn oog viel op de revers van
Toon's jas, zag hij een aan een speld bevestigd dubbeltje met de beeltenis van koningin Wilhelmina
erop. Die kerel wilde dit kleinood er af pakken, waarop Toon hem met een hard voorwerp tegen
zijn hoofd sloeg. Foute boel natuurlijk! Omniddellijk ging de poort op slot en werd een hogere
beambte ontboden.
En, wie kwam daar aan: Badstieber. Die gaf die N.S.B.er een scherpe réprirnande, met de
mededeling: dat hij van een andennans spullen af moest blijven!
Kijk! Dat was de ware aard van Heinrich. En geloof maar dat dit niet het enige incident geweest is,
wat deze anti-nazi opgelost heeft.
Een samenvatting van leven en sterven van Heinrich Robertus BADSTIEBER.

H.R. Badstieber werd door de Duitsers bevolen zich naar Woensdrecht te begeven, teneinde het
daar aanwezige vliegveld in volle omvang mede gevechtsklaar te maken voor de aanval op
Engeland.
Een aantal deskundigen zouden in samenwerkingsverband bijeen de 'Bauleitung' vormen. Ook
Badstieber hoorde hierbij.
Nog enkelen daarvan kan ik vennelden, daar ze mij nog bekend voorkomen: Dr. Engel, de
hoofdpersoon: hoofd Bauleitung; Wtiste, die al vrij spoedig werd geliquideerd. Deze halve gare
posteerde zich laat op de avond ter hoogte van Kuipers’ bossen, met een revolver in de hand.
Mensen, etsend vanaf hun werk te Bergen op Zoom, die hem Wilden passeren, verplichtte hij hem
het 'ausweiss' te tonen.
Na zijn overplaatsing naar elders, kwam via bekenden het bericht binnen, dat hij (ge)dood was.
Dan was er nog Hans Dreckmann, een zachtaardig persoon, waarschijnlijk met een gezond
verstand.
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En tenslotte: H.R. Badstieber, een technisch ingenieur uit Wenen.
Het werd een grootscheepse ondememing, daar tijd heel belangrijk was: alles moest kost wat kost
volgens schema verlopen, om de sprong over het water te realiseren.
Die nazi-bonzen zetten natuurlijk alles op alles.
En daar zat Heinrich als gedwongen medewerker tussen dit groepje 'intellectuelen'. Hij moest
meedraaien in het circus der wanhoop! Het waren zware tijden voor Badstieber. Hij mocht vooral
geen fouten maken.
Intussen had hij ook Nederland leren kennen en had zich vele vrienden verworven.
Waarschijnlijk hee ook hij wel eens vemomen, dat ons landje vele goede diensten bewezen hee
aan landen in nood. Door zijn katholieke grondslag had Heinrich daar waardering voor.
(Reeds eerder heb ik gewezen op die Oostemijkse soldaat, ingelijfd in het Duitse leger: deze man
werd gedwongen om Nederlandse onderdanen te liquideren. Terwijl na WO I zoveel uit Oostenrijk
ondervoede kinderen hier op krachten zijn gekomen.)
Heinrich had tijdens de oorlog geen toestemming gekregen naar Oostenrijk te gaan. Door deze
maatregel vervreemdde hij van zijn familie en vrienden.
Wat moet dat een slag geweest zijn, toen hij op het einde van de oorlog vemam, dat zijn moeder bij
een Russisch bombardement dodelijk werd getroffen. De Russische bezetting heeft ink
huisgehouden in Wenen.
Hij kon het niet opbrengen zich naar zijn geboortestad te begeven. Hij mocht het ook niet.
Dan, de angst en zware beproevingen die hij had doorstaan, tijdens de oorlog, de bevrijdingsperikelen en de onzekerheid: wat moet ik nu beginnen.
Wat heeft die man een moeilijke tijd meegemaakt!
In Uw gebed wordt

1
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olen de ziel van

HENRICUS ROBERTUS BADSTIEBER

.;1.1. -1. .

4

geboren te Weenen op 13 Februari 1905 en
I

overleden te Hoogerheide 29 Mei 1956.

Droefheid dcmpelt bij deze gebeurtenis zijn
verloofde en vrienden in rouw en smart.
‘h
aw

Deze man was eerlijk en eenvoudig; rechtvztardig en vol plichtsbecrachting; hij deed Zl]Z‘l
Christelijke plichten en daarom zeggen wij: ,,de
rechtvaardigen zijn in Gods hand en de kwelling
des doods zal hem verlossen van alle menselijke
ellende".
De beproevingen zijn hem niet gespaard; God
alleen en enkele vertrouwelingen weten, wat
hij heeft doorstaan en nog doorstond; dagen en
nachten zocht hij rust, maar tevergeefs.
Dierbare verloofdez Uw droefheid is groot,
maar draagt ook dit kruis. dat God U geeft tot
Uw heiliging. Ziek geworden, dwaalde ik rond,
zonder mijn eigen schuld . . ..
Allen, vrienden, vooral zij, die hem zo gascvrij
hebben opgenomenz wij buigen het hoofd voor
Gods almachtige Voorzienigheid, en wij bidden,
dat de gestorvene, die niemand kwaad deed en
plichcsvol leefde, een beter en zalig leven moge
ontvangen.

Mijn Iezus, barmbartigbeid.
H. F. Hollzer, R.K. Kosier-Qrganisl, Hoogerheide
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Bij Huijbergen

VERKENNERSCROEP

VOND LIJK .

(Van " onze correspondent)
HUUBEIGIN. - De verkery er-1'5
groep van Hn bergen. die W0cm1.§,'l[avond In het :3. Llsaefort op menlng wu, deed omatreek: acht uu:,r5’n
Ingnbere ontdekking. Tussen hel en
boo; opgeschoten gnu ontdekte men
pl. het ontzielde llcham van een on-

bekende man.
De verkenners waarschuwden onmlddellijk hun leider,

die op zijn

beurt terstond de postcomrnandant
van de Rljkspolltie ter’ plaatse van
een en ander op de hoogte bracht.

Bij nader onderzoek kwam al spoedig vast te staan dat het stotfelljk
overschot dat van de heer H.R. Bad-

stieber was, een Oostonrljker van ge.
boorte en sinds de bevrijding in
Woensdrecht gedomlllceerd. Hij werd
sinds dinsdag, toen hij niet op z n
werk was verschenen, vermlst.
'
De heer Badstieber heett zlch tijdens de bevrljdtng van Huijbergen
grote bekendheld verworven door
zijn moedlg optreden tegen de Duitsers, waardoor o.m. het Philomenagestlcht te Hoogerheide en het ge-

bouw Alvemo van het lnstltuut St.

Marie te Huldbergon voor verntellng
werden gespaard,

Door een uiterst zorgzame vriendin en velen, die hem een goed hart toedroegen, werd hem het
leven dragelijk gemaakt.
Toch waren er ook personen die deze mens het leven moeilijk maakten. Tot op een keer voor hem
de maat vol was, doordat een leidend guur van de Babov, hem het leven zuur maakte.
Toen kwam dat fatale moment, dat Henk het niet meer kon verwerken..... .. en zich van het leven
beroofde.
Een groep verkenners uit Huijbergen vond zijn ontzielde lichaam.
Met alle eer is hij na een plechtige begrafenisdienst op het R.K. kerkhof te Hoogerheide ter aarde
besteld.
Hij ruste in vrede.

Van de weinige, nog in leven zijnde mensen, die Henk gekend hebben, heb ik o.a. benaderd:
- Felix Verbeek. Deze man kende Henk goed, maar aangezien hij in een andere tak van dienst
werkte, kon Felix alleen maar over zijn aard en karakter oordelen. Hij was over Henk Badstieber
zeer positief. Een rustige, nette, maar zeer verstandige man!
- Sjef van Gemert hee Henk ook in de bezettingstijd meegemaakt. “Henk wist alles en voerde zijn
werk perfect uit. Hij was zeker geen druktemaker en als je met hem omging: van mens tot mens,
dan was hij je vriend. Hij ging graag vissen en vaak vergezelde ik hem, omdat het ook mijn hobby
was. Nooit over politiek pratend, maar je begreep dat hij niet nazi-gezind was. Een goede kerel!”
- Piet den Hollander. "Ik ben begin vijftiger jaren als opzichter bij de Babov (Bureau Aanleg Beheer
Onderhoud Vliegvelden) op het vliegveld komen werken. Voordien was ik bij de Genie te
l\/Iiddelburg.
Al gauw had ik contact met de heer Badstieber. En al heel vlug wist ik wat deze man in zijn mars
had. Een kerel, die nooit te laat op zijn werk kwam. Een opdracht, na overleg tussen ons beiden,
werd tot in de puntjes uitgevoerd. Dat ging met Henk alleen na een gezamenlijke uitleg.
Hij wist je precies te vertellen hoe dat hij het zou doen, en je kon het rustig aan hem overlaten. I—Iij
wist het!
Anders was het, lag het gevoeliger, als een der superieuren hem een opdracht gaf van: dat moet zus
en dat moet zo en op een wat ongenuanceerde toon, dan wist hij steeds een ontkennend oordeel
daar over te geven. Hij voelde zich geminacht, terwijl zijn kemiis boven die van zijn opdrachtgever
uitstak..”
Piet den Hollander verder over Henk: “ hij was een man van weinig woorden, maar met een goed
stel hersens, waarop je kon vertrouwen. Henk ging graag vissen en dronk een kopje ko ie bij zijn
vrienden, soms met een enkel glaasje rum.
Triest en aandoenlijk was het overlijden van deze man. Mijn vrouw en ik zijn naar de begrafenisplechtigheid geweest. Dat heeft een grote indruk op ons gemaakt” aldus Piet den Hollander.

Van de Zusters van J.M.J. (Jezus Maria Joseph), kreeg ik het volgende bericht:
Geachte Heer Adriaansen,
Hartelijk dank voor uw brief + inhoud maart 2001.
Mijn pogingen om gegevens over het St. Philomenaldooster over de periode 1944 en daama van
personen die in die tijd in Hoogerheide leefden te krijgen hadden geen resultaat gehad, toen ik
reageerde op uw brief
Na uw brief van maart ben ik op zoek gegaan in het generaal archief. En daar vond ik de gegevens
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die ik hierbij insluit. Zij bevestigen en vullen uw gegevens aan.
Er is dus inderdaad een Oostenrijkse soldaat geweest die het Philomenaklooster heeft gered.
Hopend gevonden te hebben, waar u op wacht,
teken ik hoogachtend,
Zr. L. v. L.

Zr. Louise van Laarhoven.

J.M.J. - Hoe het Hoogerheidense St. Philomena-gesticht gespaard bleef op 4 sept. 1944.
- Op Dinsdag, 4 Sept. 1945, kwam Henk Badstieber, de Oostenrijker, aan wien wij, na God, het
behoud van ons huis te danken hebben, bij ons, ingevolge een uitnodiging van onze goede
Révérende Mere (Moeder Overste). Hij had het bezoek tot dien datum uitgesteld, omdat het toen
juist een jaar geleden was, dat alles zich afspeelde en hij het dan ons wilde vertellen.
In den morgen van 4 Sept. 1944 kreeg hij van Inspector Seidel de opdracht om alles in het
St.Philomenagesticht klaar te maken, dat het in brand gestoken en opgeblazen kon worden in den
avond van denzelfden dag. Een soortgelijke opdracht was ook gegeven voor het ldooster met
pensionaat in Huijbergen en voor het vliegveld want de Duitsers voelden, dat ze gauw hier weg
moesten.
H. Badstieber vond het een verschrikkelijke opdracht, om dat te moeten doen als Katholiek, maar
ook als Oostenrijker, terwijl Oostemijk zoveel aan Nederland te danken had.
Deed hij het niet en kwam het uit, dan zou hij doodgeschoten worden, als ze hem te pakken kregen,
en het zou natuurlijk uitkomen; dus, dan moest hij verdwijnen, onderduiken, en dan zou hij niets
meer van zijn Moeder in Wenen horen. (I—Iij is het enig kind van zijn Moeder, die weduwe is; hij is
40 jaar, zijn Moeder 60 jaar, zijn Vader stierf toen hij 3 jaar was en zijn Moeder wilde hem in 1920
ook niet naar Nederland laten gaan: (ze kon hem niet missen). Volvoerde hij de opdracht, dan kon
hij met het leger terugtrekken en behield het contact met zijn Moeder. Even weifelde hij, maar
besloot toch te doen, wat zijn plicht als Katholiek van hem vroeg.
De benzineblikken en - essen, die al in de verschillende vertrekken waren, hee hij in de w.c.'s of
buiten leeggegoten of stuk gegooid. In de n.m. omstreeks 4 uur kwam er een feldwebel met nog een
soldaat met springsto en. Hij zag dien feldwebel aankomen, maar had natuurlijk niet graag, dat
deze in huis kwam, want dan zou hij zien, dat de benzine weg was. Daarom riep hij hem door het
raam toe en vroeg, wat hij kwam doen. Toen hij tot antwoord kreeg, dat het om de springstofging,
zei hij: Kom je daar nu pas mee? Dat is allemaal al klaar!
Is het helemaal klaar?, vroeg de feldwebel. Ja, alles is in orde! Mooi zo, zei de Feldwebel en hij ging
weg. Onze Lieve Heer zal mij die leugen wel vergeven hebben, zei Henk Badstieber ons, toen hij
ons dit allemaal vertelde.
Omstreeks 5 uur kwam er een grote vrachtwagen op de birmenplaats bij de gymnastiekzaal en
daarin werd alles geladen, wat ze Wilden meenemen en wat tevoren in de gymnastiekzaal gebracht
was, zoals: kasten, radiotoestellen, schrij nachines, tafels, stoelen, enz. ook de bagage van de lui,
die er nog waren. Maar onze redder had tevoren al zijn burgerkleding, (alleen de laatste maand had
hij de militaire uniform moeten dragen) bij Vos, de elektricien, gebracht en in het handkoffer had hij
gasmasker, helm, patronengordel, eetgerei, enz. gepakt en dat bracht hij in den vrachtwagen.
Toen werd er appel gehouden, om te zien of allen er waren.
Hij, Henk Badstieber stond als eerste, met den rug naar de deur van het ziekenhuis, en de anderen
naast hem; toen bleek, dat de magazijmneester zoek was en Seidel ging naar de gymnastiekzaal om
hem te halen. Van dat ogenblik maakte de Oostenrijker gebruik. Hij zei tegen zijn buur, dat hij nog
even naar de w.c. moest, maar hij ging vlug door de gang van het ziekenhuis, naar de ziekenzaal, die
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het dichtst bij de kapel ligt, sprong daar door het raam naar buiten, pakte een ets, die er nog stond,
reed om de kapel heen, den voortuin door, den weg op naar Ossendrecht. Daar is hij een zijweg
ingeslagen, door de bossen naar de polder en is daar den helen avond onder aan den steilrand in de
bossen gebleven. Toen het donker begon te worden, zag hij den brand in Huijbergen en op het
vliegveld, maar met ons huis gebeurde er , Goddank, niets. Den nacht hee hij doorgebracht in het
transfonnatorhuisje. Daama is hij hier in de buurt gebleven en werkte als knecht bij een boer, ook
toen de Duitsers weer terug waren, maar hij werd niet herkend.
Op 15 October ging hij met de andere mensen van Woensdrecht op bevel der Duitsers, na 10 dagen
en nachten in den kelder te hebben doorgebracht, naar Bergen op Zoom, maar omdat daar zoveel
Duitsers waren, ging hij door naar Wouw, maar kon toen niet meer lopen, omdat hij vier grote
blaren onder zijn voeten had. Vandaar is hij later nog naar Dinteloord en Steenbergen gegaan en zag
in de laatste plaats uit een zolderkamertje, hoe de Duitsers den toren der kerk beschoten, om de
springstof te doen ontploffen, die ze daar tevoren gebracht had. Beneden in de kerk was ook
springstof, maar waarschijnlijk had iemand daarvan de electrische draad voor de ontbranding
doorgesneden. Zo vloog toch nog de toren in brand en vemielde nog veel van de kerk.
H. Badstieber zei, dat er in Wenen veel kerken waren, maar weinige die mooier waren dan de
Steenbergse.
Toen de Duitsers weg waren en de Engelsen Steenbergen waren bimiengetrokken hee hij zich bij
de Engelsen gemeld en alles verteld. Die hebben de zaak onderzocht en toen bleek, dat alles waar
was, kreeg hij in dezen hoek van Noord Brabant vrijheid van beweging.
Toen is hij weer naar Hoogerheide teruggekomen, maar hij was al zijn kleren kwijt, omdat het huis
van Vos met nog meerdere in de buurt van den Woensdrechtsenweg was afgebrand.
Bij andere mensen hee
huisvesting en kleding gekregen.
Wat Révérende Mere hem ook aanbood, hij wilde volstrekt niets aannemen. Hij had niets meer
gedaan dan zijn plicht, zei hij.
Hij hee zich gemeld bij het repatriéringsbureau voor Oostemijk en hoopt nu binnen niet al te
langen tijd naar zijn Moeder te kunnen gaan, van wie hij verleden jaar op 28 Aug. het laatst een brief
had gekregen.

Al die vijf jaar had hij op het vliegveld in de barakken doorgebracht, was nog al eens met zijn
werkvolk hier in huis geweest, als er iets haperde aan de pompinstallatie of het electrisch licht, maar
de laatste dagen had hij hier in huis gewoond, in de ziekenzaal boven die, waar hij uit het raam was

gesprongen.

‘

Dankbaarheid gebiedt ons, dikwijls voor dezen held, voor onzen redder te bidden, opdat Jezus ook
hem weer terugschenke aan zijn Moeder, die weduwe is en zeker naar hem verlangt.”
Hoe gelukkig en dankbaar moet Henk zich gevoeld hebben, dat hij al die levensgevaarlijke
ondememingen tot een goed einde heeit gebracht.
Hoe verschrikkelijk moet het bericht van het overlijden, door het oorlogsgeweld, van zijn moeder in
Wenen zijn overgekomen
Sinds hij haar moest verlaten in 1940, hee Henk zijn Moeder “niemahls” teruggezien.
Henk Badstieber heeft het Nederlandse Staatsburgerschap verworven, door zich te laten
naturaliseren als Nederlander. Ook zijn nalatenschap was testamentair geregeld.
Zouden zij, die deze persoon zoveel leed hebben berokkend, ooit het besef hebben gehad, wat "een
mens van goede wil", is aangedaan ? Ik ben bang van niet. Was het inderdaad bij de daders
doorgedrongen, dan zouden er nu verstandiger mensen rondlopen.
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De heer Badstieber was helaas niet de enige, die dit lot hee ondergaan. Duizenden zijn, als deze
man geknecht, vemederd en uiteindelijk verrnoord. Omwille dat zij te goed waren voor deze
wereld.
Wij vragen ons af: zou dit ooit ophouden ? Weer: ik ben bang van niet !
Zolang er individuen op deze aarde rondlopen en trachten zoveel mogelijk macht en bezit te
verwerven, dan komt aan deze levensdrang geen einde en zullen er miljoenen voor moeten boeten,
terwijl de schuldenaars zich trachten te verrijken.
Beste mensen, moeten wij eigelijk geen medelijden hebben, dat er zulke schuldenaren nog steeds op
deez‘ aard op pad zijn om dood en verderf te zaaien, terwijl ook deze personen een schandelijke
ondergang tegemoet gaan. Niemand uitgezonderd!

Ossendrecht, september 2001.

Dick Adriaansen

Met dank aan de heren: C. Hoeckx, E. Suijkerbuijlg A.A. Ots.

Na de oorlog werden vanuit deze barak als “directiegebouw van de Babov”

op vliegbasis Woensdrecht vele herstellingen gecoordineerd

34

Nederlandse Provincie
St. Janssingel 92
5211 DA ‘s-Hertogenbosch

Weledele heer D. Adriaansen
Burg. Voetenstraat 1
4641 JH OSSENDRECHT

‘s-Hertogenbosch, 22 december 2000

Geachte heer Adriaansen,

Uw brief van enkele weken geleden heb ik ontvangen. Uiteraard ben ik met die brief in het
archief gedoken. Toen dit niets opleverde heb ik zusters benaderd, die tijdens en vlak na de
oorlog in Hoogerheide waren. De zusters die de terugkeer van Roosendaal meemaakten
kermen het verhaal niet en zeker dus niet een naam.
Een zuster die in de jaren 80 van de vorige eeuw in Hoogerheide was, weet te vertellen dat
er rond die tijd in Woensdrecht een toneelspel werd opgevoerd, gebaseerd op het verhaal
dat ik in uw brief las.
Dat bracht me tot de vraagt Is het verhaal wel waar?
Het thema: in de oorlog zou die brug, dat gebouw, dat klooster opgeblazen zijn ware het
niet.... speelt heel vaak in bevrijdingsbesclnijvingen een rol. Nogal een trouwe keer blijkt
later uit onderzoek dat de kern van zo’n verhaal niet waar is, waarmee ik niet wil zeggen
dat dat in Hoogerheide ook het geval is. Ik weet het gewoon niet.
Jammer, dat ik u dus niet verder kan helpen.
Ik wens u Zalig Kerstfeest en een voorspoedig 2001 toe.
Met vriendelijke groet,

.,
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Zr Louise van Laarhoven
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Nederlandse Provincie

¢:_:rii»<:_:|

St. Janssinge! 92
5211 DA ‘s-Hertogenbosch

Weledele Heer B.G.M. Adriaansen
Burg. Voetenstraat 1
4641 TA OSSENDRECHT

’s-Hertogenbosch, 10 maart 2001

Geachte heer Adriaansen,

Hartelijk dank voor uw brief + inhoud maart 2001.
Mijn pogingen om gegevens over het St. Philomenaklooster over de periode 1944 en daarna
van personen die in die tijd in Hoogerheide leefden te krijgen hadden geen resultaat gehad,
toen ik reageerde op uw brief.
Na uw brief van maart ben ik op zoek gegaan in het generaal archief. En daar vond ik de
gegevens die ik hierbij insluit. Zij bevestigen en vullen uw gegevens aan.
Er is dus inderdaad een Oostenrijkse soldaat geweest die het Philomenaklooster hee gered
Hopend gevonden te hebben, waar u op wacht,
teken ik hoogachtend,

[.134 1f
/
Zr Louise van Laarhoven
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Overeenkomst.
Belgie;” sluit zijn grenzen met Nederland at in verband met het mond en
klauwzeer onder het vee .
De Be|gie”se douane met behulp van militairen controieren bij de grensposten
Nedelanders op eventuele invoer van dieriijke producten en op broodbeleg.
Minister Brinkhorst spreekt van oorlog.
Dit doet denken aan de wereldoorlog 1914-1918..
Toen sloot Nederland de grenzen met Belgie” in verband met de oorlog en de
Nederlandse neutraliteit.
Ook toen controleerde Nederlandse douane en militairen de grenzen op verboden
waren , o.a. boter.
Getuige de foto,gemaakt tijdens de de periode 1914-1918.
Soldaat met geweer. C.A.Ots. geb. 1-5-‘1895. Stabroek. Belgie”

Hoogerheide April 2001.

A.A.Ots..
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DIENSTPLICHT
Inleiding
In een tijd dat vakanties naar het buitenland nog niet de gewoonste zaak van de wereld waren,
kwam het oefengebied op het “Plateau de Millevaches”in Frankrijk in beeld.
Het oefenterrein dat een oppervlakte van ruim 6000 hectare omvatte, lag 800 meter boven de
zeespiegel. Het gebied was dun bevolkt, met slechts een paar dorpjes.
Eén hiervan was La Courtine. De 1700 inwoners van dit dorpje waren erg in hun nopjes met
de mogelijk extra inkomsten. Alhoewel aanvankelijk de voorzieningen ver-beneden de maat
waren en zeer harde woorden gebezigd werden, zorgden de noodzakelijke verbeteringen
langzaam voor een leetbaar klimaat in de periode van ’59 tot ’64.
Wij laten nu de heer Toon Verbraken aan het woord.
Toon Verbraken. Geboren 7 juni 1940 te Ossendrecht.
- Legemo. 400.60.74.13. Stoottroepen.
- In dienst van 10-8-’59 tot 15-5-’61.
- 2 Maanden recruten opleiding te Blecrick.
- 6 Maanden kaderschool in ’s-Hertogenbosch.
- Afgezwaaid als ondero icier.
- 13 Maanden bij de parate troepen Oorschot.
Na deze statistische informatie, de sterke en minder sterke verhalen.
6 Maanden kaderschool in Den Bosch, vandaar uit Parate troepen in Oorschot. Ik was daar 13
maanden. Wij hadden tweemaal per jaar een ondero iciersbal met heel veel drank en er werd
dan een volle bus met meisjes van Philips uit Eindhoven aangevoerd, dus plezier genoeg.
Vanuit Oorschot gingen we enkele weken naar kamp Vogelzang in Duitsland.
Ook gingen we vanuit Oorschot om de zes weken naar een vliegveld voor bewaking.
Veel was daar echter niet te beleven. We hebben daar alleen maar konijnen gevangen.
Uiteindelijk moesten we naar La Courtine, in Frankrijk, een hele reis in die tijd.
Tijdens onze drie daagse tocht naar La Courtine hebben we op diverse plaatsen in tenten
geslapen.
Onze groep bestond uit i 1000 man en 1: 500 voertuigen. Een heel bataljon dus.
Toen we in La Courtine aankwamen was het aanschuiven in de smalle straatjes.
Wij waren het eerste oefenbataljon in het dorp.
De volgende dag gingen we gelijk op oefening en bij terugkomst in het kamp was 50% van
mijn compagnie ziek; ze hadden de ziekte van Weil opgelopen en moesten direct naar de
ziekenboeg. Daar werd verteld dat de ziekte was opgelopen door het lopen door rivieren en
poelen. Zij kregen een week lichte dienst.
Na een paar weken kregen we bericht van een overstroming in Albison. Er werden
vrijwilligers opgeroepen. De terreinwagens werden uit de garage gehaald en alle uitlaten
moesten vervangen worden. Deze moesten i.v.m. de hoge waterstand, omhoog tot boven de
cabine gemonteerd worden.
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La Courtine was een heel klein gemoedelijk dorpje. Er was niets te doen, maar wij werden in
alle huizen bimrengeroepen voor het drinken van een glas wijn. De kurken vlogen tegen het
plafond. De afdrukken daarvan waren goed te zien, maar dat was geen enkel probleem. Het
was dus heel vaak feest.
Toen ik twee jaar later voor herhaling terugging, was er echter veel veranderd door het geld
dat daar gebleven was. De huizen waarin we twee jaar eerder met open arrnen ontvangen
werden, waren nu verboden terrein voor ons.

De drie broers Verbraken, Piet, Sjef en Toon
waren (even) gelijktijdig in militaire dienst.
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Even uitblazen onderweg naar La Courtine
Toon Verbraken, staande voor zijn huisvesting
in het kamp La Courtine
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Gabriel Daahnans met de maten bij de kampingang van La Courtine. Twee broers uit Hoogerheide
in La Courtine. Gabriel Daalmans legemo. 380828069 met de andere huzaren tussen augustus ’58
en februari ’60 in dienst. Zijn broer Piet legemo. 361108078 in dezelfde periode als waamemer
in de Piper Cub van het squadron “Lichte Vliegtuigen” wat gelegerd was in Ussel.

Gabriel (zittend rechts onder) met zijn maten met één van de tanks op de achtergrond.
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COMMANDO’S

l

F

J. Hugens. Geb. datum 23-6-’49.
Legemo. 490623179. Cormnando’s.
12 november 1969 Palm kazeme

Bussum.
12 maart 1971 Engelbert van Nassau
kazeme Roosendaal.

T

Sgt. Maj. Tak, met groene baret, monstert op indringende wijze de aspirant commando J. Hugens.

J. Hugens hee tijdens zijn opleiding in de Palm kazeme tijdens een oefening een oefengranaat op zijn voet gehad en is op 4 december opgenomen in een ziekenhuis in Utrecht.
Hij mocht, wanneer hij weer kon lopen met Kerstmis naar huis. Hij kon echter niet in zijn
schoen en heeft toen het bovenstuk van de schoen afgesneden en is, enkel met de zool onder
zijn voet naar huis afgereisd.
Na Nieuwjaar moest hij zich weer melden in de Bonds kazeme te Grave. Daar werden diverse
militairen geronseld voor de opleiding “Commando Nieuwe Stijl”.
Hij is naar de IJzeren Man in Vught gegaan en na diverse testen geselecteerd voor de aspirant
commando-opleiding.
Na 2 maanden opleiding in de Biesbosch en een afmattingsweek in Limburg commando.
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Op vliegveld Gilze bij een F-27 aangetreden
voor de

.sprong met als vergoeding . 35,--.

Uiteindelijk een echte para-commando
met bijna 100 sprongen.

INHOUD TIJDINGEN 1978 — 1990
Hierbij bieden wij u, zoals beloofd in Tijding 2001-1, een overzicht van de artikelen welke in
bovengenoemde periode geplaatst zijn.
De vaste rubrieken “doelste11ingen, samenstelling bestuur en werkgroepen” zijn hierbij niet
verrneld. De schrijvers van de artikelen staan tussen haakjes genoemd.

1978 — 1

£1 -hb)l\Jr—|

\O\10\LI\

De zandgronden van het Zuidkwartier. (H. Jarijn)
Heemschut - planten “Koepeltje”-. (B. Janssens)
Tweeling zonder vader. (P.A. Sloven)
Het wonen vroeger. (Mevr. A. Hugens-Verbrugge)
Woensdrecht in de Franse tijd. (werkgroep Franse Tijd: A. Pijnen, C. van Opdorp, P.J.
van den Bussche)
Mirakelen in Huijbergen. (Mevr. A. Hoogeveen-van Doom)
Ossendrecht, stukje geschiedenis. (A. Pijnen, J. van Elzakker)
Putte, het dorp met de vele ambachten. (A Pijnen, J. van Elzakker)
Woensdrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie: P.J. van den Bussche, J. van
Elzakker, mevr. Nijsse-Steketee, C. van Opdorp, A. Pijnen)

1978 — 2
Woensdrecht in de Franse Tijd. (werkgroep Franse Tijd)
Un lieke van over de grens (bron onbekend)
Over een pelgrimsvader. (werkgroep dialecten: leden onbekend)
Woensdrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Betovering. (werkgroep dialecten)
Onze familienamen. (A. Pijnen)
Koewachtersroep. (bron onbekend)
Liedje “La Louwe”. (bron onbekend)
\O O\l Ur-|>~U->l\J'—*
Bergse poorters uit het Zuidkwartier. (A. Pijnen)
1978-3
1
Woensdrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Gezegden en uitdrukkingen uit Ossendrecht. (werkgroep dialecten)
Woensdrecht in de Franse Tijd. (werkgroep Franse Tijd)
Reglement Gilde St. Sebastiaan, Ossendrecht armo 1773. (mevr. A. de Greef-Verhees)
De Heide. (B. Janssens)
Een naamsverandering. (A. Pijnen)
Kruiwagen. (A. Asselbergs)
I-Iier leet begraven Jacob Jordaens. (A. Pijnen)
Inbreuk op de heerlijke rechten van Hoogerheide (J. Suijkerbuijk)
S\OOO\lO\Uu-l>~U~>i\7
Nieuwjaarsliedjes. (bron onbekend)
1979 — 1

1
2
ADJ

Woensdrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
De Heide. De fauna. (Bert Janssens)
Van de Lange Wab. (C. Bolders-v. Dooren)
Johannes Baptista Kruger 1879. (A. Pijnen)
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5
6
7

Bier. (A. Asselbergs)
Een zware jongen te Huybergen. (A. Pijnen)
Wetenswaardigheden van een Dorpskronieker. (A. de Greef-Verhees)

1979 - 2

\IO\UI-kbJl\)>—'

Wetenswaardigheden van een Dorpskronieker. (A. de Greef-Verhees)
De Heide. (H. Juyn)
De eerste stenen kerk te Woensdrecht. (J. Suijkerbuijk)
Remedieen van een Huybergse dorpssmid. (C. v. Opdorp, A. Pijnen)
Prinses Paulina uit Ossendrecht. (A. Hugens-Verbrugge)
Buiten effect houden. (A. Pijnen)
Kaatje Dirks uit en van Ossendrecht. (F. Pijnen)

1979 - 3

\O O\lO\Ur-l>bJl\ r-*

Stompe toren. (R. Jacobs)
Uit de oude doos van de brigade Ossendrecht. (A. Oele)
.
Bijgeloofzt 1900. (A.Oele)
Wetenswaardigheden van een Dorpskronieker. (A. de Greef-Verhees)
Remedieen van een Huybergse dorpsarts. (A. Pijnen)
Legerplaats Ossendrecht. (A.V.)
Tot zijn wille gebragt. (A. Pijnen)
Van suikerpeeen en Batrevan. (A. Asselbergs)
Gronden en eigenaren in de 18° eeuw te Woensdrecht. (J. v. Elzakker, A. Pijnen)

1980 — 1

S\OOO\lO\Ul-[>0->l\7I—'

Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
De melkweg van Huybergen. (C.P.J. Hoeckx, A. Hoogeveen-v. Doom)
Uit de oude doos van de brigade Ossendrecht. (A.J. Oele)
Weerspreuken en gezegden uit onze streek. (A. Hugens-Verbrugge)
Stap in mijn bootje. (J.E. Kerstens-v. Dooren)
Wolven omtrent het Ravenskot. (A.J. Pijnen)
Wetenswaardigheden van een dorpskronieker. (A. de Greef-Verhees)
De geschiedenis van Noord-Brabant in een notedop. (A.J. Pijnen)
Hoe oud is Noord-Brabant? (L.P.L. Pirenne)
Gronden en eigenaren in de 18° eeuw te Woensdrecht. (A.J. Pijnen, J. v. Elzakker)

1980 — 2

\O °\lO\U'|-bl:->l\)v-—'

Enquéte verantwoording. (Bestuur)
Twee adviserende stukken. (T. v. Schijndel)
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Lied van een jong speelman. (J.E. Kerstens-v. Dooren)
Grondverkoop en “borg” Arendsma. (A.J. Pijnen)
De melkweg van Huybergen. (C.P.J. Hoeckx, A. Hoogeveen-v.Doorn)
Remedieen van een Huybergse dorpssmid. (A.J. Pijnen)
Weerspreuken en gezegden uit onze streek. (A. Hugens-Verbrugge)
Gronden en eigenaren in de 18° eeuw te Woensdrecht. (A.J. Pijnen, J. v. Elzakker)
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1980 — 3

6\O0O\lO\ur-8>wl\Jr—*

De zorg voor de archieven. (R. Jacobs)
Schoelieberg en Maagdenberg. (A.C.M. Asselbergs)
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Oude liedjes. (A. Hugens-Verbrugge)
Komen we uit het Oosten? (A.J. Pijnen)
De melkweg van Huybergen. (C.P.J. Hoeckx, A. Hoogeveen-v. Doom)
Weerzien in Indonesie. (A.M.V.)
‘n Straatlied. (J.E. Kerstens-v.Dooren)
Weerspreuken en gezegden uit onze streek. (A. Hugens-Verbrugge)
In Memoriam Gerard Backx. (Bestuur)

1981 - 1
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Van grensperikelen, Zeelanders en Hollanders. (A.J. Pijnen)
Jeugdherirmeringen bij oude liedjes. (J.E. Kerstens-v. Dooren)
Een trieste “blijde gebeurtenis” te Putte. (A.J. Pijnen)
Geuzenkei van Ossendrecht. (A. Hugens-Verbrugge)
Een krantenknipsel. (A.J. Pijnen)
\10\U1J§bJl\J-*
Gronden en eigenaren in de 18° eeuw te Woensdrecht. (slot) ( A.J. Pijnen, J
Elzakker)
1981 — 2

>5*\OO0\]O\U'I-BU-)l\)'—‘

Den Cnaep van het Putse Schuttersgilt omgekomen. (A.J. Pijnen)
Van “Paardewei” tot “Roskam”. (A.J. Pijnen)
Van Vroeger, Nou en Strak. (J. v. A.)
Zuidkwartiertjes. (Bestuur)
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Dieverij en bedelarij rondom Huybergen. (A.J. Pijnen)
Baksteenindustrie in de Zuidwesthoek. (J.E. Kerstens-v. Dooren, G. de Leeuw)
Schrijvers die over de schreef gingen. (A.J. Pijnen)
'
Visie van een West-Brabander over de verdeling van Brabant. (F. Gieles)
Bevolkingsstatistieken uit de 18° eeuw. (L. Vercammen)

1981 - 3

O \IO'\UI-kUJl\)P—‘

9
10
11
12
13

Doelstelling. (Bestuur)
In Memoriam Alf. Tireliren. (A.J. Pijnen)
De baksteenindustrie in de Zuidwesthoek. (J.E. Kerstens-v. Dooren, G. de Leeuw)
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Van Vroeger, Nou en Strak. (J. v. A.)
Een boedelverkoop in vroeger dagen. (A.J. Pijnen)
Inleiding tot dun oas. (C. Bolders-v. Dooren)
Scharenslijper. (J.E. Kerstens-v. Dooren)
Historisch overzicht m.b.t. de kerkklokken in de St. Gertrudistoren. (A.E.A. v. Gils)
Zand, zeep en soda. (M. v.d. Boomen)
Waren er steentijdmensen in onze streek? (A.C.M. Asselbergs)
Huybergen centra: Sebastiaan de Bruin. (A.J. Pijnen)
Beknopte geschiedenis gemeente Woensdrecht. (A.J. Pijnen)
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1982 — 1

\1O\Ul->UJl\)>—'

“Zeispreuken”. (A.P.C. Hugens-Verbrugge)
Er kwamen uit het Oosten. (P.A. Sloven)
Van Vroeger, Nou en Strak. (J. v. A.)
Huybergen, bevolkingscijfers en zijn Heren. (A.J. Pijnen)
Sodornie en Sodom niet. (A.J. Pijnen)
Levenswijsheid. (D.H.)
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)

1982 — 2

O\kI -bUJl\)r-I

Zuidwesthoek en er ruist een lied. (C. Bolders-v. Dooren)
Puttenaren beroven Huybergse vissers. (A.J. Pijnen)
Ik berninde laatst in Limburg. (onbekend)
Van Vroeger, Nou en Strak. (J. v. A.)
Ballade van Sint Laber. (onbekend)
De koremnolen van Hoogerheide. (A.J. Pijnen)

1982 - 3

O0\]O\UIJ>~b)l\ >—I

Oude recepten. (C. Uitdewilligen-Voeten)
18°'eeuwse veldnamen in Putte. (A.J. Pijnen)
Kantvrienden en gezellen. (onbekend)
Huybergse opstandigheid of solidariteit. (A.J. Pijnen)
Hoofdkaas, zult of (h)aksel. (J. v. A.)
De korenmolen van Hoogerheide. (A.J. Pijnen)
In Spin de Bocht. (C. Bolders-v. Dooren)
Kaart van Ossendrecht en Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)

1983 — 1

\DO \ICU1-|>U~>l\ >-—*

De “Oude Hinkelenoordpolder”. (A.J. Pijnen)
Kinderspel- en rondekringliedjes.(C. Bolders-v. Dooren)
Mulders. (J. v. A.)
Oude recepten. (A. de Greef-Verhees)
Onopgehelderde moord te Huybergen. (A.J. Pijnen)
De goeie ouwe tijd. (C. v. Calfen)
Uit het oude archief van Putte. (A.J. Pijnen)
Er was eens een meisje vroeg opgestaan. (S. de Vos-Musters)
Ossendrecht in oude wegen. (werkgroep toponymie)

1983 — 2
Brabants (arbeiders)huisje op de hei. (M.J.A. Schoutens)
Oudste inwoners van Woensdrecht. (A.J. Pijnen)
Post Scriptum bij Nijmeegs standbeeld Karel de Grote. (A. Delahaye)
Hoogerheide. (schoollied)
De moordenaar is guratief. (A.J. Pijnen)
De goeie ouwe tijd. (C. v. Calfen)
Op klompen van Hoogerheide naar Huybergen. (A.J. Pijnen)
O \lO\Ur<§UJl\)'Putte in oude wegen. (werkgroep toponymie)
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1983 — 3

>—*—*\O0 \IOU1-hi»JI\'— >—‘C>

Putte in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Goed gemutst. (A.H. v. Dorst-v. Deursen)
Van horen zeggen. (C. Bolders-v.Dooren)
Gilden. (B.J.A. Minnebach)
Spreekwoorden, spreuken en gezegden. (C. Bolders-v.Dooren)
De bezige bijenwereld. (B.G.M. Adriaansen)
De Godzalige Huiszegen. (C. Bolders-v.Dooren)
De gamaal. (M. Bollen)
De garnot. (K. v.d. Goten)
Een hels koopman, rijk en machtig. (C. Bolders-v.Dooren)
Herinneringen aan de eerste Brabantse Dag. (Bestuur)

1984 — 1

O \lO\Ur-bU~>l\)>—*

9
10
ll
12

De Hormnel in onze streek. (Frans Nefs)
De Hommel. (Rianne Nefs)
Dorpsmuzikanten op Nieuwjaar. (Kees v.d. Goten)
De bijenmarkt. (Dick Adriaansen)
Kinderliedjes. (A. de Wit-v. Lierop)
Polders onder Ossendrecht. (A.M.)
Putte in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Afgeluisterd. (10 okt. ’44, krantje)
Dolle Dinsdag. (Dick Adriaansen)
Veertig jaar bevrijd. (A.M.)
O.V.V-lied. (C. v. Oevelen)
Heksen. (B. Janssens)

1984 — 2

Us-l>bJl\)>—'

Ter gelegenheid 40 jaar bevrijd. (L.P. Pijnen)
Een herinnering aan de bevrijding. (T. Stoutjesdijk)
Berichten uit Brabants Nieuwsblad 1944. (A.J. Pijnen)
Berichten over de W.O. II. (A.J. Pijnen)
Geschiedkundige etstocht in de polders van Ossendrecht. (A.J. Pijnen)

1984 — 3

\O0 \lO'\U1-l>bJl\)*—'

Heemkunde, goede zaak. (L. Timrnermans)
In Memoriam Toine Borremans. (Bestuur)
Herinneringen aan bevrijding Putte. (F .J. Buijs)
En toen was er die stem. (P.H.B. Michielsen)
Putte sept./okt. 1944. (M. Bastiaansen)
Putte in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Foto’s bij bevrijding Ossendrecht. (P.J. v.d. Bussche)
De oude Heerlijckheid Calfenne. (A.J. Pijnen)
Woensdrecht e.o. voor en tijdens de bezetting. (M.J. Cosijn)
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1985 — 1
1
Woensdrecht in zijn algemene geschiedenis en parochieel leven. (A.J. Pijnen)
2
Putte in oude wegen. (werkgroep toponymie)
Ophe ing van gemeenten: geen nieuws onder de zon. (G.J. v. Donschot)
Lb)
Bedrijven die onze kring een warm hart toedragen. (Bestuur)
1985 - 2
De Hussaarts te Hoogerheide. (A.J. Pijnen)
Frans Hoelen, fotograaf. (H. de Schutter)
Kort stamboomonderzoek Moors. (M. Moors)
Lij st met herkomst van namen in de Zuidwesthoek (deel I). (M. Moors)
Een merkwaardige perkamentrol uit de 14° eeuw. (G. Gabriels)
O\kIl.kLoJl\)u—I
Een lied uit de oude doos. (C. Bolders-v.Dooren)
'
1985 — 3

\lO\U1J>bJl\J'-

Zeg, wit-tet nog. Herirmeringen. (A.H.V.)
Belasting en Eed op de tapnering in Ossendrecht anno 1714. (A.J. Pijnen)
Putte, de oorlogsperikelen A. D. 1747. (A.J. Pijnen)
Lij st met herkomst van namen in de Zuidwesthoek (deel II). (M. Moors)
Bijzondere berechting te Huybergen in 1758. (A.J. Pijnen)
Bloemen en planten in onze streek met een eigen dialectische naam. (A.H.V.)
Herbergen, café’s, etc. in de gemeente Woensdrecht gedurende de laatste 75 jaar.
(L.P. Pijnen, A. v. Pul, J.B. v. Pul, A.J. Pijnen)

1986 — 1

1
2

O'\U\-bl»)

In Memoriam Dien Mous. (Bestuur)
Herbergen, café’s, etc. in de gemeente Woensdrecht gedurende de laatste 75 jaar.
(Zie boven)
Van bedstee langs beddebak en beddekoets naar ledikant. (A.H.V.)
Putse kermis vanouds vermaard. (G.J. v. Donschot)
De landbouw in ons Zuidkwartier. (D.H.V.)
Lij st met herkomst van namen in de Zuidwesthoek (deel III). (M. Moors)

1986 - 2

\lO\Ur-|>UJl\ >-—'

Ons Zuidkwartier. (J. v. A.)
Een praotje over “’t vaareke” en de huisslachting. (A. Hugens-Verbrugge)
Spreekwoorden in verband met het varken. (A. Hugens-Verbrugge)
Oe ’t vaareke aon z’n stertje kwam. (A. Hugens-Verbrugge)
De laatste windmolen van Ossendrecht. (S. de Vos-Musters)
Twee oude knarren. (A.A. Ots)
Kerkperikelen te Woensdrecht. (A.J. Pijnen)

1986 - 3
Ossendrecht onder de loupe! (I) (A. Hugens-Verbrugge)
Het streekarchivariaat Nassau-Brabant. (Bestuur)
De wonderdadige genezing van Elisabeth Maria (Lies) Theuns. (B.G.M. Adriaansen)
Wetenswaardigheden over de polders van het Zuidkwartier (I). (werkgroep toponymie)
Zei-spreuken. (A. Hugens-Verbrugge)
Overzicht Borg- en Ontlastbrieven der gemeente Woensdrecht voor 1811. (R. Jacobs)
\lO\U1-l>~UJl\)e-*
Oos Ostrechts dialect. (A. Hugens-Verbrugge)
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1987 — 1
Een woord vooraf. (L. Timmerrnans)
Ossendrecht. (R.J. v.d. Bergh)
De bedijking van de Zuidpolder van Ossendrecht anno 1743. (A.J. Pijnen)
Ossendrecht onder de loupe. “De Pottenbergen”. (A. Hugens-Verbrugge)
Wetenswaardigheden over de polders van het Zuidkwartier (II). (werkgroep toponymie)
Ossendrechtse onderwijzers tussen 1730 en 1760. (A.J. Pijnen)
\IO\UI-l>UJl\J'—*
Het streekmuseum “Den Aanwas”. (L. Timmermans)
1987 — 2

Ul-hUJl\)r—l
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Tien jaar “Heemkundekring Het Zuidkwartier”. (A.J. Pijnen, L. Timrnermans)
Geloof en Bijgeloof. (A. Hugens-Verbrugge)
De gemeente Woensdrecht in 1887. (R.C.M. Jacops)
.
De jacht. (M. Verboven-Cornelissen)
Overzicht van de Borg- en Ontlastbrieven te Ossendrecht, inclusief Calfven,
ontvangen en uitgeschreven in de periode van 1714-1810. (A.J. Pijnen)
Zei-spreuken. (A. Hugens-Verbrugge)
Oos Ostrechts dialect. (A. Hugens-Verbrugge)
Reeds lang voorkomende familienamen te Huybergen en Putte. (A.J. Pijnen)
Beschrijving wandelroute no. 1 (Calfven). (A. Hugens-Verbrugge)
Hofdiensten te Hoogerheide in vroeger dagen. (A.J. Pijnen)

1987-3
1
Overzicht van de Borg- en Ontlastbrieven te Ossendrecht, inclusief Calfven,
2
3

ontvangen en uitgeschreven in de periode 1714-1810. (A.J. Pijnen)
Feest in Ossendrecht. (A. Roedelot)
Het einde van de “Stompe Toren”. (A.J. Pijnen)

1988 —- 1

OXLI -lkb-)[\)u—|

De Keuren van Ossendrecht. (P.J. v.d. Bergh)
Wandelroute 2, oostelijk van de Schapendreef. (werkgroep toponymie)
Oos Ostrechts dialect. (A. Hugens-Verbrugge)
Wetenswaardigheden over de polders van het Zuidkwartier (III). (werkgroep toponymie)
Laureijs Spemaghel. Schout, Drossaard, Hoofdambtenaar. (A.J. Pijnen)
Tussen Elzenhaag en Kooibos. (werkgroep Heemtuin: R. v. Beveren, M. v. Gerwen)

1988 — 2

\lO\U-l>'~oJl\ I—*

Bevolkingscijfers aangaande de dorpen van “ons” Zuidkwartier. (A.J. Pijnen)
Van het klooster “op den berg”, via het Sint-Elisabethsgesticht naar Mariahove.
Zei-spreuken. (A. Hugens-Verbrugge)
Wetenswaardigheden over de polders van het Zuidkwartier. (werkgroep toponyrrrie)
Zware criminelen en hun berechting te Putte 1711-1713. (A.J.Pijnen)
Oos Ostrechts dialect. (A. Hugens-Verbrugge)
Tussen Elzenhaag en Kooibos. (werkgroep Heemtuin)

1988 — 3
l
Ossendrecht onder de loupe. (A. Hugens-Verbrugge)
2
De lotelingen van de klas 1812 en de klas 1813 uit het Vredeskanton Bergen op Zoom.
(E. de Lelys)
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3

Fort Hogerwerf 1627-1658. (E. Jansen)

4

Wetenswaardigheden over de polders van het Zuidkwartier. De Zoomweg Zurd
(werkgroep toponymie)
Een overval in Hinkelenoord in 1789. (R.C.M. Jacops)
Aanvulling op “Reeds lang voorkomende farrrilienamen in Huybergen en Putte’
(W. Houmes)
Oos Ostrechts dialect. (A. Hugens-Verbrugge)

5
6
7

1989 - 1
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Op stap met de werkgroep Archeologie. (M. v. Oevelen)
Wetenswaardigheden over de polders. (werkgroep toponymie)
De lotelingen van de klas 1812 en van de klas 1813. U5. de Lelys)
Kiske Snakke, zijn herkomst en zijn nakomelingen. (J. Bervaes)
Oos Ostrechts dialect. (A. Hugens-Verbrugge)

1989 — 2/3

300 Jaar parochieleven te Hoogerheide. (A.J. Pijnen)
Hoofdstukken:
1
2
3
4

l0
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Bestuurlijke voorgeschiedenis.
Geschiedenis tot aan de benoeming van de eerste
pastoor te Hoogerheide.
Gabriel Roessel (Rosseels).
Interim met de E.H. Ludovicus Talboom en Comelis
van den Bogaert.
Gerardus van der Hoeven.
Thomas Bellen.
“Baptist” Petrus Loomans.
Petrus J. Droomans.
Antonius Hoffen.
Johannes Baptista Krtiger.
Jan Doggen.
Joamres Baptista Lanen.
Comelis Petrus Blommerde.
Benedictus F. Wijnen.
Adrianus Adam H. van Noort.
Joseph Hippolyte Maria C. Laane.
Harry Bernhard Wijting.
Gerardus F. J. Konings.
Adolf Stanislas Meeus.
J. Ligtenberg.
Alexander Fievez.
Albert Damen.
Namerrlijst pastoors, kapelaans, re ClIOI'€Il en
verenigingen.
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SAMEN MET DE “NONNEKES” OP DE FOTO OP 5 MEI 1954

Foto mevr. C. Koolen-van Oevelen.

Schoolfoto van de 8° klas van de V.G.L.O. te Hoogerheide
Bovenste rij v.l.n.r.: Zr. Ambrosia, Annie Verswijveren, Jennie Jaspers, Betsy Lameir, Maria Theims,
Coby Hugens, Riet Leenaerts, Wieza Bogers, To Plompen.

Middelste rij v.l.n.r.: Zr. Florentine, Paulien Stuyts, Toos Hoeks, Jermy Schuurbiers, Colette
Suijkerbuijk, Jaantje Kemps, Nellie Pijnen, Fien Bogers.
Onderste rij v.l.n.r.: Sisca van de Poel, Sientje Mathijssen, Adrienne Willemsen, Wies van Beveren,
Corrie van Oevelen, Zr. Lioba.
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DOELSTELLING VAN DE HEEMKUNDEKRING
"HET ZUIDKWAR TIER ".
opgericht 2 7 maart 1977.

De Heemkundekring "Het Zuia cwartier” is een vereniging zonder winstgevende
ofpolitieke oogmerken Ze neemt ten opzichte van alle instanties een neutrale
houding aan.
Haar werkterrein omvat het grondgebied der Zuidwesthoekgemeenten.
Zij stelt zich, met inachtneming van het bovenstaande, ten doel:
1. Het bevorderen van belangstelling op heemkundig gebied voor de omgeving
door het geven van voorlichting, het organiseren van lezingen, cursussen,
excursies, tentoonstellingen en andere evenementen.
2. Het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale geschiedenis, genealogie,
antroponymie, topogra e, toponymie, geologie, bodemkunde, waterhuish0udkunde en geomorfologie.
3. Het vastlegen van dialecten, al dan niet overgeleverde verhalen, rijmen,
uitdrukkingen, enz.
4. Het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, ambachten en
folkloristische activiteiten
5. Het ijveren voor het behoud van waardevolle landschqvpen en bouwwerken en
cultuurhistorisch en heemkundig waardevolle zaken.
6. Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere voorkomende publicaties.
7. Alles te doen ofte bevorderen wat in een heemkundig kader te plaatsen valt.

53

SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

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

voorzitter

R 0164 - 672563
De heer L. van den Bergh
Aviolandalaan 29, 4631 RP Hoogerheide
E 0164 - 613339
E-mail: kiwi@concepts.nl

onder-voorzitter

De heer J. Halters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht

secretaris

B 0164 - 672854
De heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht

penningmeester

E 0164 - 672662
De heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
E 0164 - 603804

bestuurslid

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

bestuurslid

De heer J. van Loon

bestuurslid

Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht
E 0164 - 672782
De heer P. Meeuwisse
De Tulp 21, 4631 AJ Hoogerheide
E 0164 - 613742

bestuurslid

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

bestuurslid

De heer J. Wils
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
B 0164 - 612447

bestuurslid
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Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring "Het Zuidkwartier"

1 Heemschut

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

2 Toponymie

Vacant

3 ‘t Kwartier

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

4 Distributie

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

5 Archeologie

Vacant

6 Oude Handwerktechnieken

Mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal,
Raadhuisstraat 114, 4631 NJ Hoogerheide,
tel. 0164 - 612536.

7 Zanggroep

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

8 Redactieraad

L.F. van den Bergh (a.i.), Aviolandalaan 29,
4631 RP Hoogerheide, tel. 0164 - 613339.

E-mail: kiwi@concepts.nl

9 Oude talen, gezegden, spreuken, etc.

W. Groifen, Pasteurstraat 51,
4631 LE Hoogerheide, tel. 0164 - 612441.

10 Evenementen

Bestuur.

11 Documentatie

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

12 Kruidentuin

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

13 Museum

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

14 Fotogra e

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

15 Genealogie

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

16 Creatief

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

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

"Tijding" is het periodiek van de heemkundekiing "Het Zuidkwartier" en verschijnt 3x per jaar.
Losse nummers van "Tijding" zijn verkrijgbaar bij:
De heer .J. Halters,
Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht.
E 0164 - 672854.

De normale a everingen kosten f 7,-- per stuk.
Dubbeltijdingen kosten f 10,-- per stuk.
Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen kosten f 5,-- per stuk.
Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij:
Hr. J. Halters,
Hr. C. van Beeck,
Stenenhoef 2,
en/of
Keizerstraat 44,
4641 CH Ossendrecht.
4645 GR Putte.
E 0164 - 672854.
R 0164 - 603804.
De contributie bedraagt vanaf 1-1-2001 f 30,- per jaar, per gezin. Leden woonachtig buiten de
gemeente Woensdrecht wordt f l5,-- extra aan portokosten in rekening gebracht.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van storting van de jaarcontributie ten name van
penningmeester "Het Zuidkwartier" bij de Rabobank te Ossendrecht op nr. 14 05 21 436, of op
gironummer 276 04 67 ten name van Heemkundekn'ng "Het Zuidkwartier", Aanwas 27, 4641 IE
Ossendrecht.
Nadruk van, of ovemame uit "Tijding" van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vonn dan
ook, is zonder toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen niet toegestaan.
De heemkundekring "Het Zuidkwartier" aanvaardt geen enkele verantvvoording aangaande de stijl
of de juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.

Oproepl
Beste lezers,
Voor de komende Tijding hopen we dat weer meerdere leden ons willen helpen om een
heemkundig onderwerp uit te zoeken en te beschnjven. Gaame uw inzending aan de redactie voor
eind oktober 2001. Ook zijn uw suggesties voor een artikel ten allen tzjde welk0m..
De redactie

Recti catie: Tijding 2001-1, blz. 44 moet zijn “tak afzagen”.
Redactie.
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cartograaf 1512 - 1575, gecopieerd
met toestemming van de uitgever,
M. Nijhoff te ‘s-Gravenhage.

