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VOORWOORD
In deze Tijding is aansluitend op de tentoonstelling in ons museum Den Aanwas het merendeel van de artikelen in een of andere vorm gewijd aan scholing van de jeugd.
De redaetie kreeg de besehikking over een studiewerkstuk van de in Ossendrec-ht zeer beken-

de Dien Mous, die zich naast haar werkzaamheden op de jongenssehool, inzette voor de oude—
re jeugd en we] speci ek voor de meisjes. Uit deze studie publiceren we het eerste deel.

Het jaar 2003 was het jaar van de boerderij. Dit najaar kwam in de dagbladen de publicatie
daarover op gang. Ook wij vragen vanaf nu en doorlopend in het volgend jaar, aandacht voor
dit thema. Wilt u een bij drage daaraan leveren in de vorm van tekst, i°oto’s e.d., dan stellen wij
dat Zeer op prijs.

Ook Jac van den Bussche, die u in deze Tijding zijn huidige zoektocht naar de geschiedenis
van vele cafeetjes meldt, kan uw kennis daaromtrent gebruiken.

En wie de redaetie informatie kan verschaffen over cursussen na de lagere sehooltijd die in
deze regio gegeven werden, kan Wellicht helpen de geschiedenis van de scholing in onze
streek een stapje duidelijker te maken.
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IN MEMORIAM LEO TIMMERMANS
Op 10 augustus 2003 overleed na een kort
maar pijnlijk ziekbed onze oud-voorzitter
Leo Timmermans. Hij vervulde deze functie van 1984 tot en met 1999.

Leo was een beroepsbestuurder. Gedreven
als hij was om de zuidwesthoek op de kaart
te zetten en de herinnering aan de vervlogen jaren levend te houden voor het nageslacht zette hij Zich bovenmate in voor zijn
heemkundekring. In het bijzonder streefde
hij ernaar de markante plaatsen, gebouwen
en monumenten te bewaren en te conserve-

zijn functie hij de WVS, kende hij de overheidsinstanties als geen ander.
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Dit leidde tot de oprichting van het streekheemmuseum “Den Aanwas”. Met voortvarendheid werd dit onderkomen pand
omgetoverd tot een alom gerespecteerd
museum. Leo verstond de kunst om die
mensen aan te trekken, die zijn vele initiatieven vorm konden geven. Hij zette ze op
de rails. Bij de realisatie van het museum
wist hij zich te verzekeren van de onmisbare hulp van de gerneentebesturen van Ossendrecht, Putte en Woensdrecht. Zijn ontembare werklust en zijn visie op de verwezenlijking van het museum kon niet
door iedereen bijgehouden Worden.
Dat gold ook voor andere initiatieven in de
streek. Door zijn niet a aatbare inzet en
het vinden van de goede medestanders
heeft hij uiteindelijk een belangrijke hijdrage geleverd aan het feit dat objecten als
het LPO en het racecircuit geen aanslag
konden plegen op de eigenheid van de
streek. Dit Werd hem niet altijd in dank afgenomen. Maar dit deerde hem niet; de
mooie en karakteristieke Brabantse Wal
moest ten koste van alles behouden blijven.
Dit leidde tot een aparte stichting “De Brabantse Wal” en de vele vvandeltochten op
deze wal.
Het Brabants Huisje aan de Binnenweg,
door de inspanningen van zijn voorganger,
de heer A. Pijnen, gered van de ondergang,
werd mede onder leiding van Leo het tehuis voor de vele Werkgroepen.
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Door de werkgroepen wist hij veel leden
actief te Iaten zijn voor de vereniging. Ook
hier weer verstond hij de kunst enthousiaste leiders te vinden.
Hij leidde de vereniging met kordate hand
en had zijn plannen goed voorbereid. Door
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De vergaderingen waren kort en ter zake;
zijn gedachtesprongen soms te groot voor
zijn medewerkers. Hij was altijd al enkele
stappen verder dan menigeen. Zijn geduld
werd dan ook wel eens op de proef gesteld.
Het is ondoenlijk al zijn activiteiten op te
somrnen. Voor zijn inzet voor de gemeenschap en de vereniging is hij geeerd met
het ridderschap in de Orde van Oranje
Nassau, het ereburgerschap van de gemeente Woensdrecht en met de Brabants
Heem-medaille. Deze werden door hem
meteen opgedragen aan de vereniging. Hij
besehouwde ze als een erkenning van het
vele werk dat door de vrijwilligers werd en
wordt verrieht en vond dat ze ook voor hen
bestemd vvaren.
Een bevlogen leider is er niet meer. Dat hij
moge msten in vrede.
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In her kader van het JAAR VAN DE BOERDERIJ 2003 hee de Provinc-iale werkgroep Noord-Brabant in april van ditjaar een symposium gehouden in Tilburg. Dit symposi-

um werd met de volgende verklaring en aanbevelingen qfgesloten.

Verklaring van Tilburg
Het jaar 2003 is landelijk uitgeroepen tot

Op basis van lokale gesprekken en regio-

het "Jaar van de Boerderij."

nale vverkconferenties met alle Brabantse
gemeentebesturen, de rapporten en adviezen van deskundige organisaties en het beraad binnen het provinciaalplatform "Jaar
van de Boerderij" Worden de volgende
aanbevelingen gedaan:
I. De Provincie dient haar regierol Waar te
maken, door gemeentebesturen en eigenaren te mobiliseren, zodat de vernietiging
van de cultuurhistorisch waardevolle boerderijen en hun erven een halt Wordt toege-

Het karakter van het Brabantse platteland
wordt in hoge mate bepaald door de aanwezigheid van cultuurhistorisch waardevolle boerderij en met hun bijgebouwen en
hun groene erven. Dit kostbare erfgoed
dreigt in hoog tempo te verdwijnen door
zowel sloop als door onoordeelkundige
verbouwingen.
Rond 1990 heeft onder de regie van de
Provincie het monumenten inventarisatieproject plaats gevonden. Van de toen ge'1'nventariseerde boerderijen is ruim 37% verdwenen en is ruim 22% aangetast
De verantwoordelijkheid voor deze ramp
ligt bij drie belangrijke partijen te weten:
1. De eigenaren die veelal handelen uit gebrek aan kermis en ondersteuning.
2. De gemeentebesturen die onvoldoende
beleid ontwikkelen om de Waardevolle
boerderijen en hun erven te beschermen.
3. De Provincie die een regierol heeft,
maar die deze rol absoluut onvoldoende
benut.

roepen.
2. In het bestuursakkoord van Gedeputeerde Staten 2003-2007 moeten krachtige
aanbevelingen Worden opgenomen die tot
doel hebben te komen tot een snelle en
vergaande bescherrning van het Brabantse
boerderijenbezit
3. Bij de uitwerking van de aanbevelingen
door Gedeputeerde Staten moet gebruik
gemaakt Worden van de conelusies die
voortkomen uit het brede beraad van de
gemeentebesturen.
Deze conclusies zijn als bijlage bijgevoegd.
Tilburg, 7 april 2003

AANBEVELINGEN ZOALS VERWOORD TIJDENS DE WERKCONFERENTIES
INLEIDING
Uitgangspunt voor de gesprekken met de
gemeentelijke portefeuillehouders
V.R.O.M. en Cultuur, de daarop gevolgde
werkeonferenties en tenslotte het symposium zijn geweest:
- Het Zwartboek "De Brabantse Boerderijen" van de Stichting Brabants Heem
d.d. september 2001;
Pagina4
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—

Het rapport "Historische Boerderijen in
Nederland" van de Stichting Historisch

Boerderij Onderzoek d.d. december
2001;

—

Het rapport "Behoud Boerderijen met
Be1eid" van de Stichting 2003 Jaar van
de Boerderij d.d. oktober 2002;
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—

Het rapport "De Juridische bescherming van historische Brabantse boerderijen" van Mr. Ing. Th. Peters (Schoordijk instituut Universiteit van Tilburg)
d.d. december 2002.

De zeer vele gesprekken hebben geleid tot
een aantal aanbevelingen, onder te verde-

len in enerzijds de drie aanbevelingen zoals neergelegd in de "Verklaring van Tilburg" en anderzijds de aanbevelingen die
hierna volgen.

Het totaal aan aanbevelingen pretendeert
niet tot volledigheid t.b.v. de vorming van
beleid. De aanbevelingen vormen de neerslag van een grote mate van zorg over het
verdwijnen en aantasting van de Brabantse
boerderijen.
De gemeenten realiseren zich dat Zij zich
nog meer moeten inzetten voor het behoud.
Zij zullen daartoe aanvullend beleid moeten ontwikkelen.
De hulp van de Provincie is echter onontbeerlijk.

AANBEVELINGEN.
Bewustmaking.
I. Gemeenten, Provincie en Rijk moeten
zich, ieder op eigen wijze en vvaar mogelijk in gezamenlijkheid inzetten voor de
bewustmaking van de waarde van het cultureel erfgoed bij eigenaren en architecten,
bij de eigen betrokken medevverkers en bij
het brede publiek.
II. Gemeentebesturen dienen zich bevvust
te zijn dat voor de noodzakelijke bescherming van de bedreigde boerderij aanvullend beleid nodig is.
III. Gemeenten moeten betrokken medewerkers opleiden teneinde hun voorlichtende functie aan eigenaren en architecten
af te stemmen op de cultuur historische
waarde van het object.

Bescherming.
IV. De monumentenstatus biedt veel bescherming. Nu het rijk terughoudend is met
benoeming van nieuwe monumenten is het
aan de provincie en de gemeenten om aanvullende maatregelen te treffen. Een aantal
gemeenten hanteert daartoe een gemeentelijke monumentenlijst dan wel geeft aan
o.m. boerderijen enige bescherming middels het bestemmingsplan. De rampzalige
ontwikkeling rond de sloop daarvan toont
echter aan dat de genomen maatregelen
volstrekt onvoldoende zijn.
In verband hiermede verdient het aanbeveling dat de provincie een Provinciale monumentenlij st vaststelt totdat de gemeenten
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de cultuurhistorisch waardevolle boerderijen op een eigen lijst hebben geplaatst.
V. In het Streekplan 2002 introduceert de
provincie de Cultuurhistorische Waardenkaart. Aanbevolen Wordt deze kaart uit te
breiden met de cultuurhistorisch Waardevolle Boerderijen en bijgebouvven.
VI. Gemeenten dienen hun bestemmingsplannen te voorzien van besehermende
maatregelen voor boerderij en.
VII. Woningsplitsing is voor de eigenaar
vaak een mogelijkheid om het teveel aan
ruimte economiseh rendabel te maken. Bij
woningsplitsing Wordt de extra woning
echter afgetrokken van het gemeentelijk
woningcontingent. Vooral bij kleinere gemeenten weegt dit zwaar en leidt dit tot
niet medewerking. Het verdient aanbeveling dat de provincie in navolging van andere provincies Woningsplitsing uit de contingentensfeer haalt.
VIII. De provincie hanteert in haar ruimtelijk beleid een strakke aanpak ten aanzien
van nieuwe economische dragers. Voor eigenaren vormt dit vaak een belemmering
om het boerderijcomplex in stand te houden. Een ruimer beleid is dringend geWenst.
IX. In het kader van de ruimte-voorruimte-regeling dienen bijgebouwen te
Worden gesloopt. Daar waar deze bijgebouwen echter van cultuurhistorische
waarde zijn is handhaving geboden.
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X. Gemeenten dienen een welstandsbeleid
te ontwikkelen gericht op behoud van cultuurhistorische waarden. Bee1dkwaIiteitsplannen kunnen daarbij funetioneel zijn.
Criteria voor verbouw kunnen bescherming bieden tegen ongewenste aantasting
van de historische identiteit.
XI. Het verdient aanbeveling om tegenstrijdige belangen van ruimtelijke ordening
en cultuurhistorie op provinciaal niveau te
toetsen. Analoog aan het instrument van de
watertoets zou bij een dergelijke tegenstrijdigheid een cultuurhistorische toets
moeten worden opgesteld. In een provinciale commissie waarin zitting hebben de
provincie, de betrokken gemeente en de
georganiseerde cultuurhistorie ware alsdan
te adviseren over de te nemen maatregelen.
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XII. Gedurende vele jaren heeft de provincie advies gevraagd aan de Commissie
Boerderijzorg van Brabants Heem voor
verbouwplannen van boerderijen die ter
goedkeuring aan haar Werden voorgelegd.
Het verdient aanbeveling deze maatregel
opnieuvv te introduceren.
XIII. Veel bestemmingsplannen hanteren
t.b.v. bouw en verbouw maatvoeringen die
niet zijn afgestemd op het historisch karakter van de boerderij met aanhorigheden.
Ook het nieuwe Bouwbesluit stelt eisen die
niet verenigbaar zijn met het behoud van
het karakter van boerderijen. (bijv. trapheIling, Iichttoetreding en deurhoogten) Het
verdient aanbeveling voor beide situaties in
bestemmingsplannen of elders de mogelijkheid te creéren dat de historische maatvoering gerespecteerd blijft.
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Wel eens van deze /cant bekeken? Andere bestemmingen creéren!
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OVERPEINZINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE
AANBEVELINGEN IN HET VOORGAANDE ARTIKEL
door J. van Elzakker

Wij waren ook op dat symposium over
boerderijen aanwezig in Tilburg afgelopen
april en kwamen er enthousiast vandaan.
Daar kon onze gemeente wel mee aan de
slag, dachten wij, temeer daar onze wethouder ook aanwezig was. Niet alleen
moesten we proberen bepaalde boerderijen
in stand te houden, maar ook andere
beeldbepalende gebouwen, zoals kerken
bijvoorbeeld. Dat werd ons door Hooggeleerde Heren uit allerlei Besturen en Stichtingen wel duidelijk gemaakt. Zij presenteerden ons hun uitgekristalliseerde idealen. Teneur van hun betogen:
hebben wij eigenlijk onze les nog steeds
niet geleerd? Moeten we eindelijk niet
eens een eind maken aan de culturele erosie in Noord-Brabant in het algemeen en in
onze dorpen hier in de Zuidwesthoek in
het bijzonder? Van meer dan 10.000 boerderijen in onze provincie zijn er nog maar
4.000 over. Hiervan staan er 588 op de
monumentenlijst. Er zijn er nog meer dan
400 van voor I850 die ook op deze lijst terecht zouden moeten komen. Er moet een
beleid komen dat erop gericht is dat de
boer en gesteund wordt om zijn bedrijfsvoering op orde te houden én de boerderij
te behouden als cultuurmonument. Anders
vindt er een verschraling plaats op het
Brabantse platteland met betrekking tot de
boerderij en blijven we uiteindelijk op onze toeristische etstochtjes aankijken tegen
honderden onherkenbaar verbouwde, wit-

Iedereen betaalt mee aan de tekorten voor
allerlei voorzieningen dus waarom ook
niet voor behoud van mooie dingen in het
landschap om ons been? De vanzelfsprekendheid waarmee we de sporthallen nodig vinden zo logisch moet het ook Worden
waardevolle gebouwen in stand te houden?
Moeten we vechten voor het behoud van
de boerderij en de Ies trekken dat er al te
veel zijn verdvvenen of verminkt? Zo ja
dan geldt die Ies zeker voor het behoud
van karakteristieke kerken en kerkj es. De
erosie met betrekking tot kerkjes slaat in
Brabant ook toe, of noem het wat mij betreft kaalslag.
Gedurende een langere periode staat het
kerkje van Woensdrecht in het middelpunt
van de belangstelling. Enerzijds vanwege
haar roemruchte geschiedenis bij het tot
stand komen en/an (eind I9e eeuw) en anderzijds door recente ontwikkelingen
rondom de dreigende sluiting/afbraak ervan in de (nabije) toekomst. Als we vanuit
Zeeland de Brabantse “Bergen” naderen
dan is het gezichtbepalende landschap gekenmerkt door de kerken op de Wal en zeker door het kerkje van Woensdrecht. Wat
stelt het budget dat nodig is voor behoud
en onderhoud van dit stukje eultureel erfgoed nou voor vergeleken bij al het geld
dat we uitgeven (en uitgaven) voor het in
standhouden van zwembad, sporthallen,
bibliotheken en het nieuwe “s'lI”huis enz?
Het argument dat de kerk een zaak van Het

gepleisterde boerderettes. Laat ons a.u.b.

Geloof is neemt niemand meer serieus. Het

herkenbaar verbouwde boerderijen in het
landschap blijven zien. Zodanig dat het
mooie plaatje geschikt blijft om er in te
wonen naar wens van de bewoner en/of
een bedrijf in uit te oefenen. Benader vanuit de overheid wensen van betreffende
mensen niet vijandig met regeltjes maar
met gevoel voor praktische beslissingen.
En we moeten er ook nancieel praktisch
mee leren leven in het algemeen belang.

is algemeen belang, ontstegen aan het belang van alleen de gelovigen. Het is cultureel erfgoed dat behouden moet blijven!
Creeer a.u.b. andere bestemmingen! De
graehtenhuizen in Amsterdam zijn ook
geen pakhuizen meer....
Afgebroken wordt en werd er al genoeg!
Geef het kerkje kans erfgoed te Worden!
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Wat de aibraak van boerderijen betreft zijn

En tot slot :

we in Brabant het lelijkste jongetje van de
klas, laat dat voor ons een les zijn.

één heemkundig bewuste ambtenaar op
het gemeentehuis is meer waard dan tien

actiegroepen op straat...... .. en....... ..het inDe identiteit van de (authentieke) (dorps)
bewoner staat op het spell!

huren van iemand met een historisch geweten kan veel afbraak voorkomen.

Zuinig op zijn,
dit heeft geschiedenis

Krzjgt de
kans niet
om erfgoed
re Worden

Jaargang 26, 2003 nr. 03

TIJDING

Pagina 9

Redactioneel ten geleide
Als redactie hebben we besloten een aantal artikelen te plaatsen over “scholen en scholing”in de Zuidwesthoek. Bij school denkt u
als lezer ongetwijfeld temg aan uw eigen
schoolervaringen en herinneringen. School in
de traditionele betekenis van het overdag volgen van lessen in een schoolgebouw, dus op de
l<leuter- & lagere school, Wat we vandaag de
dag basisonderwijs noemen. Wellicht denkt u
ook aan vervolgonderwijs, wat vroeger voor
de meeste leerlingen de huishoudschool of de
ambachtschool was. In deze Tijding vindt u
het eerste deel van een "werkstuk in het kader

toekomst in een editie van de Tijding een objectief artikel wijden aan Dien Mous en daarmee recht doen aan het feit waarom zij “een
begrip is geweest” in Ossendrecht. Waarom
hebben we dan toch besloten tot publicatie?
Ten eerste omdat de zogenaamde “Levensscholen” voor jongens en de “Mater Amabilisscholen” voor meisjes een feit waren. En
“scholen” een stuk geschiedenis zijn uit het
verleden van onze Zuidwesthoek. En omdat
het werkstuk daarvan niet alleen getui gt, maar
ook het bijbehorende beeld schetst van het so-

van de sociaal-pedagogische opleiding van het

uit I956. Een werkstuk dat bedoeld was voor
het verkrijgen van een diploma op het Hoog-

mers hoe anders we nu ook denken, hoe geemancipeerd we ook menen te zijn vandaag de
dag, in het verleden was het oordeel van de
mensen anders. We kunnen daar kritisch naar
kijken met onze normen en waarden van 2003,
maar laten we ons wel realiseren dat over vij f-

veld Instituut en bestemd voor een kleine kring
van pedagogen. Het is goed ons van deze laat-

tig jaar men ook zo oordeelt over wat Wij vandaag denken en sehrijven.

ste zin te vergewissen. Immers de scriptie
werd niet geschreven voor publicatie in onze
Tijding. Sterker nog, Dien Mous had ons wellicht in overweging gegeven haar werkstuk

"Een experiment van de jongerencursus in
enkele grensplaatsen" meenden wij dus te
moeten plaatsen. Niet omdat wij dit “het”

Mgr. Hoogveld Instituut" geschreven door
Dien Mous met als titel "Een experiment van
de jongerencursus in enkele grensplaatsen"

niet te publiceren in de Tijding, als zij nog zou

leven. De redactie heeft contact gehad met enkele nabestaanden van de schrijfster en deze
lieten ons weten liever niet te zien dat wij
e.e.a. wilden publiceren, “omdat het geen recht
doet aan haar”. Ook enkele actieve leden die
we over onze plannen spraken, hadden bezwaren tegen publicatie in de Tij ding, vanwege
- de in het stuk tot uiting komende “veralgemenisering van de bevolking van Ossendrecht”
- de herinnering aan “onverkwikl<elijke toestanden” rond het opzetten van vormen van
jeugdwerk
- de “te overduidelijke grote rol“ van de katholieke kerk
Als redactie hebben we hiervan kennisgenomen en weloverwogen toch besloten tot publicatie. Het is op geen enkele manier onze be-

ciaal maatschappelijk kader uit die tijd. Im-

voorbeeld vinden van hoe men scholing mee
Wilde geven aan jongeren die direct na de lage-

re school in het arbeidsproces kwamen. Nee,
we plaatsen dit Werkstuk integraal, omdat u
kunt lezen “hoe het was” in 1956 ook in onze
Zuidwesthoek. Wanneer leden die deel hebben
genomen aan deze cursus menen zich te herkennen in citaten van dit werkstuk, hopen Wij
dat Zij zich niet beledigd voelen, maar alles te
zien in die tijd en de toen heersende mentaliteit.
Niettemin stelt de redactie het op prijs, wanneer u als lezer aan deze scholing van 50 j aar
geleden herinneringen heeft, dat u die aan ons
kenbaar maakt. U kunt dit doen door een brief
aan ons te schrijven die we graag geheel of
gedeeltelijk in een komende Tijding willen
plaatsen. Elke herinnering is welkom, zowel in
kritische zin, als bijvoorbeeld in de vorm van
een anekdotische vertelling.

doeling de persoon van Dien Mous met dit

Wij hopen dat het artikel u niet alleen een his-

werkstuk te kwali ceren. We zijn ervan overtuigd dat juffrouw Mons voor Ossendrecht een
begrip was in die tijd en een beter pro el verdient, dan dit werkstuk mogelijk bij u als lezer
oproept. Om die reden willen we in de nabije

torisch beeld biedt, maar bovenal ook een
“kijkje”gunt in de maatschappij zoals die destijds werd beleefd door organisatoren en cursisten van de Mater Amabilibsscholen in onze
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regio.
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Hieronder voorafgaand aan de scriptie van Dien Mous de bevindingen van
mevrouw Lucie Nelen-van Elzakker die destij ds (in 1958) aangetrokken
werd om als stagiaire mee te werken aan dit experiment.
Hier mijn verhaal over de Jongerencursus
in Ossendrecht in de vijftiger jaren.
Tijdens mijn studie voor maatschappelijk
werkster aan de Sociale Academie (toen
nog RK School voor Maatschappelijk
Werk te Breda) kwam ik in contact met
“juffrouw Mous” een begrip voor Ossendrecht in die tijd.
Zij was als onderwijzeres werkzaam aan
de jongensschool te Ossendrecht en in haar
vrij e tijd deden zij en haar broer Tiest ontzettend veel voor de jeugd in de Zuidwesthoek.
Zij vroegen mij toen om de in de zomermaanden juni, juli en augustus van 1958
stage te komen lopen aan de juist opgerichte jongerencursus en daar ik mijn
eindscriptie wilde maken over de volksabdij Onze Lieve Vrouw ter Duinen was dat
een mooie gelegenheid waarbij het mes
aan twee kanten zou snijden
Ik kwam in de periode dat er juist een wisseling van leidsters was. Er was een nieuwe leidster benoemd, die zou in deze periode komen.
Mijn opdracht was, om nieuwe cursisten te
werven voor het leerjaar 1958-1959 en het
zomerprogramma te draaien.
In die tijd ontstonden in Nederland overal
de z.g Levensscholen voor jongens en
Jongerencursussen en Mater Amabilisscholen voor meisjes. Zo was er in

ver en plaatselijk ook door de kerken. (Parochiele Charitatieve Centra)
De Mater Amabilisscholen waren een Zuiver katholieke aangelegenheid, de naam
zegt het eigenlijk al. Er was niet alleen
sprake van een plaatselijk bestuur, maar
ook van een overkoepelend diocesaan bestuur.
Mijn eerste kennismaking met de jongerencursus was in Eindhoven in 1956 en
daar was het een verlengstuk van 3 grote
bedrijven. Daar werden zelfs voor de deelnemende jongeren vakanties georganiseerd.
Om de deelname aan de Mater Amabilisscholen te vergroten kwam men tot de
conclusie dat het goed zou zijn, om de
jongeren al eerder kennis te laten maken
met deze manier van vormingsonderwijs.
In Ossendrecht zou men ook in de avonduren gaan draaien omdat daar geen grote
bedrijven waren. Voor de praktijklessen
moest men met een bus naar de Huishoudschool in Bergen op Zoom.
De opzet was om 14-, 15- en 16-jarigen uit
Ossendrecht en Putte te werven. De meeste
jongeren uit deze twee dorpen gingen na
de Iagere school werken in dienstbetrekking in Belgie al dan niet voor hele dagen
en intern in een gezin of bleven thuis helpen in het gezin en gingen dan een cursus
naaien volgen.

Hoogerheide een Mater Amabilisschool,

De werving vond plaats via huisbezoeken.

waar Dien Mons ook Ies gaf. Hieraan namen meisjes deel van 16 en 17 jaar. De
cursus vond plaats in de avonduren.
Deze vormingsscholen waren een mogelijkheid om jongens en meisjes, die na het
verlaten van de Iagere school, direct in het
arbeidsproces terecht kwamen nog enige
scholing mee te geven. De cursus aan de
Levensschool was vaak onder werktijd. De
nanciering vond plaats door subsidie van
de gemeente, een bijdrage van de werkge-

De gemeentes verleenden hun volle medewerking om adressen door te geven van
potentiele deelnemers.
Ik herinner mij van die huisbezoeken, dat
de meeste ouders het best vonden dat hun
dochters naar de jongerencursus zouden
gaan, mits zij daar zelf ook zin in hadden.
De geringe vergoeding die gevraagd werd
was meestal geen probleem.Voor sommigen was de afstand in de donkere winteravonden wel een bezwaar.
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Degenen die zich voor deelname opgaven
konden dan al meedraaien met het zomerprogramma. In die jaren was er niet veel
gelegenheid om in groepsverband iets te
doen.

leerd en nog met plezier terugdachten aan
het zomerprogramma van de jongerencur-

sus.
Wat mij bij het herlezen van de scriptie
van Dien Mous en ook bij mijn eigen

Het zomerprogramma was dan ook meer
een aaneenschakeling van activiteiten, die
het groepsproces zouden bevorderen.
De kern van de activiteiten vond plaats in
Het Eikelhof. De binnenactiviteiten vonden plaats in het gebouwtje vooraan in de
tuin. Met de jongeren samen is toen ook
een tuinhuis opgeknapt achter in de tuin.
De activiteiten in de maanden juni, juli en
augustus bestonden uit de afsluiting van de
cursus van het voorgaande leerjaar. De
laatste praktijklessen van naaien en koken,
godsdienst, levensvorming. De activiteiten
om de groep als groep bij elkaar te houden:
wandelingen, praatgroepen, kampvuur,
etstocht naar Bosbad Hoeven en niet te
vergeten het “plaatjes draaien”en dansen.
Al bij aankomst werd gevraagd, om
plaatjes te draaien en te mogen dansen. Ik
stond versteld van hoe goed Zij dat konden.
Sommigen moesten de hele avond dansen,
omdat Zij de rol van “de heer” moesten
venmllen.
De belangstelling was wisselend. Het viel
niet altijd mee om de groep na een dag
werken gemotiveerd te houden bij een serieus onderwerp.
Maar voor mij was het maar een tijdelijke
invulling. In september ging het winterprogramma weer draaien. Ik weet ook niet
meer hoe lang deze Jongerencursus nog
heeft doorgedraaid.
Later ben ik in ieder geval nog wel meisjes
tegengekomen, die een beroep hadden ge-
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scriptie is opgevallen, is de grote rol van
de kerk en het katholicisme. Alles werd
gezien vanuit geledingen in de kerk. De rol
van het bisdom binnen de besturen van het
jongerenwerk en de om in mijn vak te blijven Sociaal Charitatieve Centra die toen
opgericht werden om het maatschappelijk
werk te promoten.
Dien Mous was lid van het Diocesaan Bestuur zowel bij de jeugdbeweging als bij
de Mater Amabilisscholen. Zij was erg actief en handelde vanuit haar geloof. Dat
komt in haar scriptie erg naar voor. Zij
geeft in haar scriptie haar persoonlijke mening weer en hoewel zij probeert objectief
te zijn schuilt er een gevaar in om deze

TIJ DIN G

scriptie te publiceren.
Wellicht herkennen mensen zich in de gezegdes, die Zij aanhaalt en het is niet iedereen gegeven om alles te zien in die tijd en
de toenmalige mentaliteit. De wereld is
wel heel erg veranderd. Men zou zich beledigd kunnen voelen. Ik heb haar erg goed
gekend en zij kon de dingen heel scherp
analyseren, maar ik denk dat zij deze dingen niet in het openbaar zou zeggen.
Juffrouw Mous was erg geliefd bij een
groot deel van de mensen in en bniten Ossendrecht.
Haar scriptie was bedoeld voor het verkrijgen van een diploma op het Hoogveld Instimut en bestemd voor een kleine kring
van pedagogen.
Maar dit is mijn persoonlijke mening.

Jaargang 26, 2003 nr. 03

EEN EXPERIMENT VAN DE JONGERENCURSUS
IN ENKELE GRENSPLAATSEN.

Sociaal paedagogische studie
V3.11

D. Mous.

Werkstuk in het kader van de Sociaal Paedagogische opleiding van het Mgr.
Hoogveld Instituut
INLEIDING

Dit werkstuk is een bezinning op het experiment van de Jongerencursus in enkele
grensplaatsen.
Om de meisjes, die hierbij betrokken zijn,
te zien en te begrijpen met de achtergrond
van hun milieu en met hun cultuurinvloed,
werd getracht iets te beschrijven van de situatie in dit gebied.
Dit beeld kon slechts beperkt en onvolledig worden gegeven.
Het werd gedaan om de problematiek van
deze jeugdigen, de werkwijze met deze
meisjes en de, in het laatste hoofdstuk,
gegeven "betere opzet" begrijpelijk en
verklaarbaar te maken.
Het eerste gedeelte geeft de geogra sche
ligging van deze grensplaatsen en enkele
historische feiten omtrent het ontstaan dezer gemeenten en hun geschiedenis.
Mede door enkele demogra sche gegevens
werd getracht iets aan te tonen van de sociale structuur en de mentaliteit in dit
grensgebied.
Voor zover het het eerste gedeelte van dit
werkstuk betreft, werden welwillende adviezen verleend door:
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* Drs. J. van Hessen, socioloog;
* C. Slootmans, archivaris te Bergen op
Zoom;

* de beide gemeenten Ossendrecht en Putte, waar dit experiment werd gehouden.
Het tweede gedeelte is dan gewijd aan de
werking van de Jongerencursus. Met toestemming van het "Nationaal Bestuur van
Mater Amabilisscholen en andere vormen
van Parttime onderwijs voor meisjes"
werd, bij wijze van experiment, deze cursus hier in de avonduren gegeven. Dit in
tegenstelling met andere plaatsen, waar de
lessen gegeven worden onder de werktijden.
Bij het beeindigen van mijn studie op het
Mgr. Hoogveld Instituut, breng ik graag

dank aan alle docenten voor de rijkdom
van inzichten, die hier werd gegeven.
Bijzonder wil ik mijn dank uitspreken aan
Dr. N. Perquin. Zijn paedagogisch denken
en grote liefde voor de opvoedeling, zijn
richtinggevende waarden geworden voor
mijn opvoedingswerk.
Ossendrecht, Juni 1956.
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INHOUD
I LIGGING VAN HET GEBIED EN
SITUATIE

A. Geogra sche ligging.

E. Het verloop na 1 jaar en redenen daar-

B. Enkele geschiedkundige feiten.
C. Demogra sche gegevens.
D. De huidige situatie in:

van.
2. Slaat dit program aan?

- de beroepsstructuur.

A. De werkwijze:

- de welstand.
- de woninginrichting en kleding.
- de ontspanning.
E. Gemeenschapsleven en gezagsverhoudingen.
F. Samenvatting.

- de samenwerking van de docenten;
- de lessen;
- de problematiek van de jeugdigen.
B. De groepsgeest.
C. De jeugdigen aan het woord.
D. De meningen van de docenten.
E. Samenvatting van dit hoofdstuk.

II HET EXPERIMENT VAN DE
JONGERENCURSUS

3. Naar een betere opzet.

Verantwoording en werkwijze.
l. De opzet van de jongerencursus.
A. Het voorgeschreven progrannna.
B. De plaatselijke opzet en de deelname.
C. Gegevens van de gezinnen.
D. Medewerking van de ouders.
Toelichting

A. De ontdekte mogelijkheden.
B. Welke middelen moeten ter hand genomen worden om in een goede opzet het
doel te kunnen verwerkelijken?
C. Slotwoord.
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De grensplaatsen Ossendrecht en Putte
liggen in de Z.W. hoek van Noord Brabant, Zuidelijk van Bergen op Zoom.
Ossendrecht heeft 4269 inwoners, Putte
1800. Dit laatste is een grensdorp, waar de

op Zoom, vindt men, dat het oudste stuk,
waarin de naam Ossendrecht vernoemd
Wordt, een akte is uit het jaar 1187. In
I400 lezen we over "brandstichtingen,
dootslaegen ende rooverijen" en uit een

grenslijn door verschillende woonhuizen

document van het stedelijk archief te Ber-

heenloopt en het dorp verdeelt in een Hollands en Belgisch Putte.
In Ossendrecht vinden we de tegenstelling
tussen het gebied van zware zeeklei en de
schrale zandgrond, waarop de vroegere
bevolking zijn woonplaats zocht. De heuvels behoren tot de hoogste van Noord
Brabant.
Westelijk liggen de uitgestrekte poldergronden en schorren, die vanaf de zestiende eeuw werden ingedijkt. In het Oosten
bevinden zich de hooglandse gronden,
waarop land- en tuinbouwbedrijven en
grote oppervlakten bosgrond en vennen

gen op Zoom blijkt, dat reeds in 1596 dit
gebied tweemaal ontvolkt was en dat rond
1600 er zich weer enkele emigranten en
vluchtelingen kwamen vestigen, waarvan
de meesten van Belgische nationaliteit wa-

Zl_]1'l.
Van deze gronden behoort momenteel in
Ossendrecht 16% aan Franse en Belgische
eigenaars; in Putte is 70% van de oppervlakte eigendom van buitenlandse, meest
Belgische grondbezitters.
Toen vier eeuwen geleden de Aartshertog
Philips de Schone aan de Heer van Bergen
vroeg om de aard van dit grondgebied te
karakteriseren, deed hij dit in het volgend
rijmdicht:

ren.
- De verwantschap met het Belgische
volk, die ook nu nog heel sterk is, is dus
historisch ook verklaarbaar. Van Putte vinden we in bovengenoemd archief, dat rond 1584 hier slechts heiplukkers en Zandwassers woonden "zonder
enige kennis van geboden en geestelijke
zaken". Rond 1400 bestond in Ossendrecht
ook reeds een parochie. Het kerkgebouw
werd in 1497 verbouwd. Teneinde de middelen hiervoor te vinden werd elk vat bier
belast met een stuiver "totter tymmeratie
der kerke aldaer, ende dat een termijne van
zeven jaer lange".
- Uit de bestaande studies en werken over
dit gebied blijkt, dat het in de eeuwen die
achter ons liggen, een verwaarloosd terrein
geweest is, dat weinig de aandacht heeft
getrokken.

Het is een land ven tarelaur,

B

als het regent, is het hard van natuiir,
als het droog is, zo is het zacht,

In 1612 gingen alle kerkgoederen en de
inkomsten daarvan over naar de protestan-

het waaii weg bij dag en bij nacht.

ten. De katholieken hielden hun gods-

Enkele geschiedkundige feiten.

dienstoefeningen bij de paters Wilhelmieten te Huybergen (op 8 km. afstand), die
sinds de l3e eeuw daar gevestigd waren
als grootgrondbezitters en zich meer toelegden op het behoud van hun goederen en

Enige gegevens over het ontstaan dezer
plaatsen en hun geschiedenis zullen duidelijk maken, dat de invloed van Belgie op
leefwijze en gewoonten, hier groot is en
dat deze streek een eigen mentaliteit heeft,
afwijkend van de noordelijk gelegen plaatsen. In "Oud Ossendrechtse Sprokkels"
van C. Slootmans, archivaris van Bergen
Jaargang 26, 2003 nr. 03

het voeren van processen, dan op de geestelijke verzorging.
Toen deze paters rond 1650 tijdelijk naar
Tongerloo moesten uitwijken, waren de
katholieken aangewezen op de Belgische
dorpen Zandvliet, Stabroek en Capelle.
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In de kroniek vinden we ook, dat de Heerlijkheid Ossendrecht met vele gronden ten
Noorden van Antwerpen, persoonlijk eigendom is geweest van Gertruud van Nijvel. Het vormde met het Belgische dorp
Zandvliet één bezitting, welke later is verdeeld. Beide plaatsen beschouwden elkaar
lange tijd als zustergemeenten.
Vermeld mag hier misschien worden, dat
bepaalde godsdienstige tradities, n.l. processies en bedevaarten in de l7e en l8e
eeuw reeds hun ontstaan vonden.
Een boeteprocessie dateert uit het jaar
1745 en vindt tot op heden nog jaarlijks
doorgang.
Ondanks de bedreigingen door het protestantisme vanuit Bergen op Zoom, Zeeland
en ook vanuit Putte, waar de calvinisten,
die uit Antwerpen gevlucht waren, verbleven, werd hier het geloof bewaard.
Het aantal protestanten in deze streek is
nooit hoger geweest dan enkele tientallen.
C.

Demogra sche gegevens.

Tot kort voor de eerste wereldoorlog was
dit een agrarisch gebied. Rond 1900 vinden we de algemene grote verschuiving op
economisch en maatschappelijk terrein.
In deze streek waren hierbij de volgende
factoren van belang: de uitbreiding van de
haven van Antwerpen, de trek naar de Industriegebieden langs de Rijn in Duitsland
en later het emigreren naar Rotterdam.
Een rapport van het E.T.I. vermeldt in de
periode van 1920 - 1947 een trek van ruim
24.000 personen uit West-Brabant naar industriecentra. Het werd een gebied met een
wegtrekkende bevolking. Veel gezinnen
uit deze plaatsen trekken naar Rotterdam,
naar de z.g. water- en vuurstokerijen.
Veel mannen gingen voor een half en soms
voor een heel jaar naar Duitsland en enkelen zelfs naar Rusland voor grote uitvoeringswerken, speciaal grondwerken.
De vrouwen bleven met grote gezinnen
achter. Tussen deze gezinnen onderling
groeide een sterke gemeenschapszin. Men
had dezelfde belangen en noden en men
Pagina I6
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hielp elkaar met zorgen van allerlei aard.
De taak van de moeder was zwaar. Ze
stond alleen voor de opvoeding van de
kinderen, moest daarbij een behoorlijk stuk
grond bebouwen en alle zorgen van het
gezin alleen dragen. Als vader na de lange
periode thuiskwam, was het gezin vaak
weer vergroot.
Het thuiskomen van deze groepen mensen
was een groot en feestelijk gebeuren. De
moeders gingen met hun kroost naar het
station te Bergen op Zoom om vader af te
halen. Met de gouden marken werden de
winkels leeggekocht en kleren en huisraad
werden vernieuwd.
's Avonds en in de dagen die volgden werden er grote braspartijen gehouden, als genot na en afwisseling tussen de perioden
van het harde werken.
Het aantal café's was schrikbarend hoog.
In de werken van Slootmans wordt het
aantal genoemd van één cafe op de drie of
vier woonhuizen in de kom der gemeenten.
Het is van belang er even de aandacht op
te vestigen, dat de agrarische bevolking uit
armoe naar andere bestaansmiddelen
moest grijpen.
Deze toestand in de streek is geheel gewijzigd door het uitbreken van de eerste wereldoorlog. De arbeidskrachten uit de verre
gebieden kwamen allen terug en waren gedwongen om in de landbouw opnieuw een
bestaan te zoeken.
Uit armoe ging men smokkelen.
Een ander gevolg van het sluiten der grenzen was een ernstigere toename van het
verschijnsel der familiehuwelijken. Contact met Belgie was niet mogelijk en er
kwam geen enkele wijziging in de terughoudendheid ten opzichte van de bevolking rond Bergen op Zoom.
Na de eerste wereldoorlog begon Antwerpen als wereldhaven sterk op te komen.
De arbeidende bevolking vond in grote getale hier een broodwinning.
De villaplaatsen rond Antwerpen boden
ook voor veel meisjes goed betaalde
dienstbetrekkingen. Toen in de jaren ‘30
Jaargang 26, 2003 nr. 03

in het hele land de crisis heerste, was deze
ook hier voelbaar. Maar toch pro teerde
deze streek als typisch "tussengebied" van
de grenssituatie. In deze tijd kwam het
N.V.V. op. In den vreemde hadden allerlei
invloeden op de arbeiders ingewerkt en

een goed volksleider spande zich voor deze groep arbeiders. Vanaf deze tijd is hier
een sterk socialistische kern.
De tweede wereldoorlog bracht eveneens
een grote deining.
Deze oorlog bracht weelde mee. Dit te verstaan in de betrekkelijke zin: er was veel
geld in omloop. Er kwam werkgelegenheid

tegen hogere lonen en daarnaast was practisch iedereen in staat om veel geld bij te
verdienen en te smokkelen. Dit gebeurde
in het groot, maar ook heel veel door particulieren met kleine hoeveelheden.
Als we het paedagogisch aspect hierbij bezien, moet opgemerkt worden, dat het gezinsbeeld en de gezinsverhoudingen zich
sterk wijzigden. Het smokkelen bracht in
de gezinnen, waarin het gebeurde, een zekere spanning mee. Vader en de grotere
jongens waren ‘s nachts weg, de kinderen
werden ingeschakeld om tussendiensten te
verrichten, waarvoor ze rijke geldelijke beloningen kregen. De waarde van het geld
ging men anders zien en de kinderen beschikten vaak over grote geldbedragen,
waarover nauwelijks aan de ouders rekenschap werd gegeven.
Door het smokkelen en door het bezit van
veel geld werd de uithuizigheid bevorderd
en verlegde het gezinsverband zich sterk.
Beroepssmokkelaars en O.W.-ers families
zag men hier niet, omdat altijd werd vastgehouden aan de gewone dagelijkse arbeid. Dit ook veelal om de schijn te vermijden van de verkregen welstand. Ook nu
nog is dit opvallend in de gemeente Putte,
waar we bij de neringdoende mensen, die
een grote omzet van waren hebben, zien,
dat de man nog in Belgie werkt en de
vrouw met andere hulp de zaak drijft.
Een ander verschijnsel, dat de gezinssfeer
en mentaliteit niet ten goede kwam is het
volgende:
Jaargang 26, 2003 nr. 03

In de arbeidende klasse is het ploegenstelsel gewild. Naast de regelmatig afwisselende dag- en nachtdiensten, vindt men een
gelegenheid om voor of na deze diensten
nog andere, zwarte, lonen bij te verdienen.
Vader en de oudere kinderen brengen grote
verdiensten in het gezin, maar komen
slechts thuis om te eten en te slapen en
zoeken ‘s zondags hun vertier vaak elders.
D

De huidige situatie.

a De beroepsgroepen
zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. De
overgang van een oorspronkelijke agrarische bevolking naar andere bestaansmiddelen is hier tekenend. Deze heeft zich voltrokken in een kwart eeuw.
De landbouw biedt geen uitbreidingsmogelijkheden: er is dus een groot tekort aan
werkgelegenheid in eigen streek. Het gebied vraagt naar industrialisatie, maar alleen naar een dergelijke industrie, waarin
hoge lonen betaald worden, of waar het
ploegenstelsel mogelijkheden biedt om
met aanvullende arbeid het gezinsinkomen
te verhogen.
Aangeraakt dient hier te worden het probleem van de grensarbeiders. In Putte
werkt 75% der arbeiders in Belgie; in Ossendrecht 35%.
Deze grensarbeiders werken tesamen met
Belgen en worden in alles geconfronteerd
met de mentaliteit, de levenswijze en de
hoger liggende levensstandaard van dit
volk. Op het eerste zicht betekenen de hoge lonen, de grote kinderbijslagen, de z.g.
uitkeringen voor “moeder aan de haard",
geweldige voordelen. Daar staat tegenover,
dat bij nadere kennismaking het verschil in
sociale systemen, de kwestie van de dubbele belasting, het gebrekkige verzekeringswezen in Belgie, enkelen tot een
drang naar terugkeren brengt.
Niettemin blijft gelden, dat deze hoge Belgische lonen en de goedkopere levensstandaard in Nederland, dubbele voordelen
voor de grensarbeiders opleveren.
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b De welstand in dit gebied is groot.
Ook veel gehuwde vrouwen werken in
dagdienst in Belgié, waar daglonen van
f 10.== worden verdiend.
Groot is het aantal meisjes, dat in Belgié in
dienstbetrekking is. 16-Jarigen en ouderen
verdienen hier lonen van B.frs. 2000.: en
meer per maand_ Uit de gemeenten Ossendrecht en Putte zijn ruim 80 meisjes
werkzaam in Belgié.
Het gemiddelde gezinsinkomen ligt hoog.
Hierdoor heeft ook de middenstandsgroep
zich een welvarend bestaan in deze plaatsen kunnen verwerven.
Hier kunnen geen cijfers worden gepubliceerd van jaarlijkse omzetten. Het staat
echter vast, dat deze gunstig afsteken bij
grote eenmanszaken in de steden. Deze
grote omzetten worden mede verkregen
door de aankoop van medicamenten,
drank, sigaren, zuivelproducten, vis en
vlees door de Belgen.

c Woninginrichting en kleding.
De Woninginrichting is hinderlijk overdadig en stijlloos. Men ziet grote radiokasten
en overdaad van meubilair. Van harmonie
en smaak in deze is geen sprake. De oudere generatie geeft hierin nog vaak de toon

aan.
Slechts heel weinigen bewonen hun huis
nog in dezelfde toestand van 6 - 8 jaar terug. Velen verbouwen en moderniseren
hun woning. Men hecht grote waarde aan
het bezit van een eigen huis.

d De ontspanning

wordt veelal gezocht in Belgie.
In de naburige Belgische gemeenten zijn 8
bioscoopzalen, terwijl er één is in de beide
Nederlandse gemeenten. De danszalen zij n
talrijk. Wij konden niet nagaan of het repertoire van lms, die gegeven worden,
aan enige keuring is onderworpen.
Het drankmisbruik is groot, waarbij ook
dronkenschap voorkomt onder vrouwen en
meisjes. Het valt op, dat de jonggehuwde
vrouwen meer drinken dan de meisjes.
Hoogtepunten van kermissen en "teeravonden" worden beschouwd als gelegenheden om in een roes te komen. De wijze
van feesten doet denken aan de eetpartijen
in Pallieter.
"Je moet durven leven" en
"Van het leven maken, wat er van te maken is".
De drang om bij de ontspanning in een
roes te komen houdt verband met de problemen van een zorgelijk huwelijksleven,
met het moeilijk gebonden kunnen zijn,
het weinig kunnen offeren en geven en met
het feit, dat zij hun huwelijk niet "maken".
Ze Ml zich leven.
Deze ideeen werken ook op emstige wijze
in op de jeugdigen. In het tweede gedeelte
van het werkstuk komt dit nog tot uiting.
In hun wijze van feesten zit geen cultuur.
Zij willen hun wereld vergeten en de werkelijkheid ontvluchten.
In de roes willen ze de censuur van het
Uber-Ich kwijt. Dit verlangen hebben ze
heel bewust. Weken tevoren staan deze
kermissen en feesten in het middelpunt van

.IQ_e;1_ina

hun belangstellingssfeer. Er worden ab-

Wordt ondanks de hogere prijzen in Belgie
gekocht. "De coupe is er beter”. De meisj es vooral gaan smaakvol en goed gekleed.
Niets is merkbaar van het eenvoudige plattelandsmeisje. Ze komen bij de naaister
met opdrachten: "Dit of dat model van Dior".
Er is geen sprake van overdaad of ontsiering. Ze besteden er veel zorg en veel geld

normaal hoge geldbedragen aan besteed.
De naweeén, als ziek zijn, ruzies en moeilijkheden in het gezin, schijnen geen diepgaande indrukken na te laten. Men neemt
dit er bij; het onderdompelen in dit soort
genot is een veel betekenende waarde voor
hen.
Degenen onder de inwoners, die dit niet
vatten kunnen, worden nooit beschouwd
als helemaal "eigen" van dit volk.

aan.
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E Gemeenschapsleven — Gezagsverhoudingen.
Een keuze doen uit de eigenheden van een
streek en een bevolkingsgroep is moeilijk.
In verband met de bevolkingsaanwas en de
invloed van de immigratie op de jeugdigen
is het misschien dienstig na te gaan hoe het
gemeenschapsleven en de gezagsverhoudingen liggen.
Als we dit in de eigen bevolkingsgroep bezien, moet men zeggen, dat van standsverschil weinig of geen sprake is - dit te vermelden met uitzondering der kleiboeren -.
In andere dorpen liggen deze verhoudingen echter scherper.
De vroegere verhouding tussen de boeren
en de overige bevolking is ver verloren gegaan door het feit, dat er uiterlijk geen verschil meer is in levenswijze. Vroeger was
de bevolking in haar bestaan grotendeels
afhankelijk van de boeren; nu in het geheel
niet meer. De arbeiders leven even weelderig, gaan even goed gekleed en het aanschaffen van een televisietoestel of een auto is iets, wat meerderen zich permitteren.
Uit gesprekken met oudere meisjes uit de
boerengezinnen bleek, dat dit gemis aan
enige distantie vooral voor hun ouders een
pijnlijk gegeven is. Er is een onuitgesproken wens om zich ergens in te onderscheiden, maar waarin‘? Er is een geldingsdrang,
die ze niet kunnen uiten.
Ondanks een prettig samenleven is er geen
bloeiend organisatieleven. Ze zijn meegaand, suggestibel, hebben iets van het
Vlaamse temperament, maar de verantwoordelijkheid in het organisatieleven nemen ze niet. Dat betekent voor hen een last
en een te zware opgave. Ze nemen het leven zo aangenaam mogelijk en brengen
weinig inspanning op voor verderreikende
waarden.
In het plaatselijk gemeenschapsleven zien
we een bereidheid voor elkaar; men wil
voor elkaar iets betekenen. Ze trekken ge-
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makkelijk met elkaar op en op bijeenkomsten gaat het er zonder veel moeite gezellig
toe. Er is een wijze van elkaar benaderen,
gesteund door een zekere traditie, maar
zonder conventionele vormen.

Ze houden zich slecht aan afspraken en
mijden verantwoordelijkheid. Hun ja is
geen ja en hun neen geen neen. Ze handelen impulsief en spontaan en zien in het
gemeenschapsleven de consequenties van
bepaalde nalatigheden niet. Onder de middenstand is een gezonde concurrentie; men
heeft weinig behoefte aan een eigen organisatie, omdat er in hun welvarend bestaan
geen noden liggen. Ver vooruit kijken naar
eventueel moeilijke tijden brengt men niet

op.
Het gemeenschapsleven gezien in verband
met de immigranten.
De bevolkingsaanwas is o.m. in verband te
brengen met de kazeme. Velen uit de lagere legerleiding hebben zich hier met hun
gezinnen gevestigd. Eveneens met de
chemische industrie. De leiding hiervan
bracht een groep mensen van elders mee.
Door veel immigranten wordt als eigenheid voor deze streek gegeven:
"Het is een gebied, dat grijpt. ils je er als
vreemdeling wordt opgenomen, dan heb je
na tien jaar de moed niet meer om te vertrekken."
De vreemdelingen hebben al gauw het idee
te worden opgenomen, daar een spontane
houding ten ene male kenmerkend is voor
deze grensplaatsen. Het is echter schijn; na
verloop van tijd blijken ze ergens op te
stuiten en iets niet te kunnen vatten.
Van de zijde der eigen bevolking zien we
geen starre geslotenheid voor andere beschavingsvormen en invloeden, maar ook
zij staan "ergens" stil, ze nemen het niet.
We zien hier een naast elkaar schuiven van
twee beschavingspatronen.

TIJ DIN G

Pagina 21

"De vreemden zijn anders, dan wij".
"Het zijn armoedzaaiers, maar ze doen
groot".
Wel is er bereidheid om te helpen en een
tegemoetkomen.

"Breng de kinderen gerust, als je moeilijk
zit".

"Het is te hopen, dat u het gauw gewend
bent".
Waar van deze goedheid teveel en op een
brutale wijze misbruik wordt gemaakt, zit
het gauw scheef. Ze maken geen ruzie,
maar bepalen hun verdere houding, vaak in
negatieve zin.

de kring opgenomen. We zien dus, dat de
jeugdigen ii blijven.
De waarden van goed gekleed gaan en veel
zakgeld krijgen gelden sterk als norm en
voorwaarde. Ze weten zich welvarender.
De contacten met deze meisjes blijven oppervlakkig, de vriendschappen zijn van
korte duur. Waar van groepsverband sprake is, zoals op de Mater Amabilisschool of
in andere groeperingen, worden ze tot op
zekere hoogte welwillend opgenomen. In
het ontspanningsleven komt het tegenstrijdige het eerst tot uiting.

Van de zijde der immigranten horen we
opmerkingen als:

De gezagsverhouding,
Veel verschijnselen wijzen er op, dat het
een volk is, dat geleid wil worden. Zij
hebben graag mensen, die een krachtige
leiding geven en waarderen deze uiterma‘[6,

"Laat ze liever opdonderen, dan alles op
zijn beloop laten".

"Wat leven de mensen hier royaal".
"Waar halen ze al dat geld?"
"Het is een goed en aangenaam volk".

Ze respecteren de mensen, die iets voor
hen betekenen en sterke persoonlijkheden
uit vorige generaties leven nog in de gees-

Ook:
“Het zijn barbaren op de kennis".
"Wat een lichtzinnig volk hier".
"Een raar volk, maar toch echt goed".

ten voort.

Van een naar elkaar toegroeien is weinig
sprake. De eerbied voor elkaars opvattingen ligt aan de oppervlakte. "Ieder moet
maar met eigen geloof zalig worden."
Bij oudere mensen vinden we nog, dat ‘t
"naar kerk noch kluis gaan" de nieuwkomenden als niet veel bijzonders bestempelt.
Bij de jeugdigen is nog weinig te bespeuren van het willen doen, zoals de meisjes
uit de nieuwe wijken. Wel nemen ze deze
meisjes in hun groepen op, trachten zelfs
beschaafd Nederlands tegen hen te spreken
en tasten op hun eigen wijze onmiddellijk
af, waar hun interessen liggen. Blijken ze
iets te kunnen vatten van het genot der
kermissen, delen ze in de veelvuldige uithuizigheid en staan ze niet te afwijzend tegenover hun opvattingen, dan worden ze in
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Het huidige confronteren ze nog graag met
de waarde, die in genoemde personen ontdekt werden.
"Die moest hier nog zijn".
"Die zou het wel anders gedaan hebben".
"Die wist hoe hij ons moest aanpakken en
kreeg daarom alles van ons gedaan".
In hun houding tot de gezagsdragers zoeken ze naar een gemoedelijke vertrouwelijkheid. Zij willen niet uit de hoogte behandeld worden. Wordt van de zijde der
gezagsdragers de fout gemaakt te Q af
te dalen naar lg levenswijze en opvattingen, dan respecteren ze deze personen niet
meer. Ze vervvachten, dat deze mensen hen
voorgaan, dat bepaalde waarden door hen
worden voorgeleefd. I-Iun eerste stellingname is een afwachtende houding of en op
welke wijze de gezagsdrager hen zal benaderen.

Jaargang 26, 2003 nr. 03

Opvallend is het hoe ze hun waardering
voor de priesters b.v. geven. Op zeer zuivere wijze proeven ze, wat de waarde is
van de persoon in deze taak en roeping. Ze
waarderen het echt-priester-zijn en het onbaatzuchtig werken voor hogere waarden.
In eenvoudige en soms treffend klare
woorden kunnen zij hun zienswijze
hieromtrent geven.

"Zullen onze kinderen en kleinkinderen het
zo houden?"
Men wenst de jonggehuwden geen kinderzegen boven het aantal van één of twee.
Dit niet zo zeer vanwege de zorg, die
voortkomt uit de huidige maatschappelijke
structuur, als wel uit een voortlevende
angst en het nog aanwezige wrange idee
voor de ellende en de bittere armoe in hun
eigen kinderj aren.

De gezagsverhouding bij de j eugdigen.

Naast deze groei naar grote welvaart is
geen evenredige geestelijke groei geweest.
Met verschillende mensen van en buiten
dit gebied is over de waarde van de hier
bestaande traditie gesproken. Sommigen
vinden deze weinig positief, uitgehold en
arm, anderen menen, dat er nog een levende traditie is.
Het geestelijk blijven hangen wreekt zich
vooral bij de jeugdigen. Hun waarden liggen in een bepaald vlak en worden ook
door de ouders der meisjes op een volgende wijze aangegeven:

In de ouder - kind verhouding is sprake
van ernstige con icten. Bij de jeugdigen
dient dit allereerst gezien te worden als
ontwikkelingsverschijnsel.
Maar het ouderlijk gezag ligt eveneens
problematisch bij de schoolgaande kinderen en de jeugdigen boven 17. Zeker is hier
het idee, dat de volwassenen er op na houden over het gezag, van invloed. Of dit een
kwestie is van een volkse gemoedelijkheid,
die eigen is een hun aard, of dat er gedacht
moet worden aan ernstigere en diepere oorzaken, willen we hier in het midden laten.
Hier geldt ook zeker het gebrek een geestelijke volwassenheid. Deze willen de jeugdigen in en buiten het gezin vinden en ontdekken. Ze kunnen zich niet voldoende aan
uitgerijpte, volwassen mensen optrekken;
het mooi en rijk volwassen zijn wordt hen
niet voorgeleefd.

F

Samenvatting

Voor zover dit mogelijk is, mogen de volgende punten zeker als samenvatting naar
voren worden gebracht:
In dit gebied was een overgang van diepe
armoede en ontbering naar een welvaart
die ver uit gaat boven het gemiddelde welvaartspeil in Nederland. Deze verandering
heeft zich voltrokken in minder dan een
kwart eeuw.
De vorige generatie leeft nog deels uit het
verleden en kan deze overgang maar matig
verwerken.
Jaargang 26, 2003 nr. 03
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"Ze zijn maar één keer jong, laat ze maar
genieten".
"Als je getrouwd bent, is het uit met de
pret".
"Ieder heeft maar een jong en vrij leven".
De hulp in de gezonde groei naar volwassenheid is karig en eenzijdig. Er is weinig
sprake van een zich instellen om het later
leven aan te kunnen. Het groot aantal
vroeg gesloten en ongelukkige huwelijken
verwijst naar dit ernstig tekort. Het gemis
aan geestelijke groei belemmert de ontdekking van hogere waarden. Er is een te geringe re exie op waardevolle momenten in
hun belevingen, een tekort aan onderscheidingen.
In jonge huwelijken hoort men de klacht
van:
"Het minder moeten gaan doen".
"Het armer moeten gaan leven". (Hier te
verstaan soberder).
"Het blijvend gebonden zijn".
"Het niet meer zo veelvuldig mee kunnen
doen in het ontspanningsleven”.
Pagina 23

Zij kunnen zich alles niet meer permitteren. Er komt bij deze jonggehuwden al
gauw een sterke drang om tot het oude
welvaartspeil terug te keren. Ze besteden
hun kinderen, als het enigszins kan, uit bij
de "begrijpende" ouders om door dagdienst in Belgie weer tot bijverdiensten te
komen.

"Het is een te grote inspanning voor het
meisje".
"Ze trouwen toch vroeg.... .. .Waar moeten
ze het voor doen?"
"Die paar jaar, dat ze thuis zijn, kunnen ze
beter wat verdienen! "
"Vrouwelijke beroepen zijn goed voor

meisjes, die niet willen trouwen“_

Meisjes studeren practisch niet.

Er bestaat een zeer geringe neiging om
zich in te spannen voor een speci ek

Hierover werd al dikwijls met de ouders

vrouwelijk beroep, als verpleegster, on-

gesproken. In deze gesprekken kwam naar

derwijzeres, etc. Hier volgt een overzicht
van het aantal meisjes, wat op het ogenblik
studeert:

voren:

OSSENDRECHT

STUDERENDE MEISJES IN 1956

Aanstal studerende meisjes
Leeftijdsgroep

Totaal 3"""" 1
melsles
Uitgebreid lager onderwijs

HuishoudSchool

14-jarigen

l\J

15-jarigen

pi

l

I 6-jarigen

l\J

l

1 7-jarigen

pi

Middelbaar ond.

Hoger
onderwijs

1

18-jarigen

l (vormingsklas)

PUTTE
I4-jarigen

2

15-jarigen

2

1 6-jarigen

9

1

1 7-j arigen

9

-

18-jarigen

16

-

1
1

Priester- en kloosterroepingen zijn zeer
schaars. Men vindt het wel mooi, maar
voor een ander. Over het tijdsbestek van de
laatste twintig jaar was er in de gemeente
Putte een voltooide priesterroeping
Ossendrecht drie (waarvan twee uit een
gezin).
Onder de meisjes in
Putte waren er twee kloosteroproepingen
Ossendrecht drie kloosteroproepingen.
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Er is sprake van een vroege puberteit. Met
hun veertien jaar lijken de jeugdigen zestien of zeventien in hun verschijningsvorm

en levenswijze. De erotische rijpheid wordt
gestimuleerd door de ouders, de lichamelijke volwassenheid geaccentueerd. Dit
blijkt uit de wijze waarop deze kinderen
zich gaan kleden en hun hele levenshouding groeit naar een spoedige schijnvol-

wassenheid. Er is een onbewuste erheid,
Jaargang 26, 2003 nr. 03

als hun dochters de aandacht gaan trekken
van de jongens.
"Ze kan er genoeg krijgen".
"Ze moet er niet overschieten".
Deze vroege rijpheid brengt het gevaar
mee, dat ze de puberteitsontdekkingen ten
opzichte van zichzelf en van de waarden
niet doen.
De wereld van het kind, waarvan ze afstand moeten doen en die ze moeten integreren, wordt door de ouders en de omgeving niet erkend. Er is dus niet de spanning
van de ik-ontdekking en de vruchtbaarheid
van het dwepen, waardoor het ik zichzelf
leert vergeten ten opzichte van de waarden.
Deze opvattingen van de vroegrijpheid bij
veel ouders en jeugdigen, worden in de gezinnen, waar deze in mindere mate heersen, vaak aanleiding tot problematische
con icten tussen ouders en kinderen. Dit
komt tot uiting in het al of niet gaan naar
dansgelegenheden zonder toezicht, het bepalen van een uur van thuiskomst en de
vroege verkeringen. Het overwicht der
kinderen en de onmacht van de ouders in
deze, wordt mogelijk ook mede bepaald
door het feit, dat deze meisjes de gezinsafhankelijkheid minder proeven, dan b.v.
studerende meisjes. Het vroeg geld verdienen brengt een schijnzelfstandigheid. "Ik
verdien toch, ik mag toch wel iets hebben".
Dit volk is cultuur-minded.
Er is een behoefteleven, dat niet arm en
leeg is, maar het wordt karig gevoed. Ze
kunnen goed toneelspelen en acteren en in
bepaalde families zit het maatgevoel en de
rhytmiek tot in de vingertoppen.
Deze twee gemeenten tellen meerdere
volksmuzikanten, die eigen aanleg ontdekten en ontplooiden. Enkele vroegere volksdichters en humoristen uit eigen gemeenschap worden nu nog regelmatig aangehaald.
Het is een sensibel volk.
In hun taal en dialect zit veel van het sappige Vlaams. Uit de studie van Professor
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van Ginneken blij kt, dat vanaf de dertiende
eeuw de invloed van Antwerpen op dit dialect aanwijsbaar is. Pas enkele eeuwen later kan men spreken van de invloed van
noordelijk liggende streken. Het zou alleszins de moeite waard zijn om na te gaan
hoeveel lectuur uit Belgie in deze plaatsen
komt. Er is een streekblad "De Polder", dat
uitsluitend berichten geeft over deze Nederlandse grensplaatsen en het Belgische
gebied tot Antwerpen. Personen en families worden hier vaak met bijnaam genoemd en alles wordt in zo'n geestig
volkse stijl gegeven, dat men de indruk
krijgt, dat dit één grote groep is met een
open-deur-mentaliteit.
Een indruk geven over hun godsdienstig
leven is een gewaagd iets. Dit in een indruk globaliseren zou al niet mogelijk zijn,
ook al niet, omdat traditie in het godsdienstige, de opvattingen en geloofszin van de
oudere generatie en van de jeugdigen sterk
uiteen lopen. Het aantal non-paschanten
neemt naar verhouding niet sterk toe. Men
hecht waarde aan de vervulling van de
Paasplicht, doch de Zondagsplicht neemt
men minder nauw. Men zou kunnen spreken van een gevoelsgeloof. In bedevaarten,
grote uiterlijke plechtigheden, missies, etc.
vindt men een mogelijkheid voor godsdienstige beleving. Dit collectieve dient
hier niet ter versterking van het persoonlij k
godsdienstig leven. Het lijkt er meer op,
dat het gezamenlijke en grootse voor dit
persoonlijke in de plaats komt. Het is meer
een zich verliezen in de collectiviteit, dan
wel een uiting van een persoonlijke inzet
en overtuiging. Ze voelen zich sterk a 1ankelijk van de Schepper en begrijpen, dat zij
ook iets moeten doen ten opzichte van
Hem. Als ze goed leven, zullen ze veel van
Hem krijgen. Wanneer ze zo ongeveer
doen, wat hij vraagt, dan kunnen ze verder
hun eigen gang gaan. Het profane is voor
@ en het "heilige" is van God, maar met
goede werken en bidden kun je er "wat"
van krijgen. God moet niet teveel eisen,
anders kan Hij de hemel niet bevolken..... .!
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"Ik ben wel een eigenaardige, maar ik geloof toch op mijn manier".
"God heeft het altijd zo goed gedaan, maar
nou worden we te zwaar gestraft".
"We zullen over het geloof en zo maar niet
te veel prakkezeren".
"Wat het hier is weten we en wat het daarboven wordt, moeten we nog maar afwachten".
"De Kerk moet in de kerk blijven, Wij vinden het onze wel".
"Wat doen we voor kwaad? We werken en
vloeken en stelen doe ik niet en ik blijf uit
de slechte café's".
"Dat zijn goede Katholieken. Ze blijven
nooit uit de kerk en ze eten van een heel
jaar op Vrijdag geen vlees".
"Het geloofis niks meer. In Belgie is het al
veel slapper dan hier, maar "ze" (de priesters) weten zelf ook niet meer hoe het allemaal moet".
"Ouders moeten wel naar de kerk gaan,
want anders worden de kinderen er op aangekeken".
"Goede werken doen is nooit verkeerd".
"Ieder mens moet op zijn tijd een goed
werk doen".
"Dat goed werk heb ik me voorgenomen".
Aan collecten en missies wordt vooral na
bedelpreken veel gegeven.
Men trekt mee met processies en er is een
grote verering voor bepaalde heiligen (de
H. Antonius en de Zalige Zuster Adolphine, die uit dit volk werd geboren, nemen de
eerste plaats wel in.)

Aan kaarsen opsteken en relekwieen vereren hecht men een grote waarde.
Er staan talrijke beelden in de huizen, ook
bij degenen, die, wat men noemt, onkerkelijk zijn. Deze laatstgenoemden zijn hun
geloof niet kwijt, maar in hun primitieve
godsdienstzin, zijn kleine aanleidingen
vaak voldoende om niet meer ter kerke te

gaan.
Mannen nemen geen kerkboek mee voor
het vervullen van de Zondagsplicht en een
groot aantal van hen blijft achter in de kerk
staan. Ze willen niet vroom lijken. Op diepere oorzaken van: verwaarlozing van
geestelijke verzorging in tijden, die achter
ons liggen, een emstig gebrek aan inzichten, een niet meer gegrepen worden, etc.,
kunnen we hier niet ingaan. Bij de ouderen
leven nog traditionele opvattingen. Voor
zover dit kan worden nagegaan nemen de
jeugdi gen het schraal en schaars over. Wat
overgenomen wordt is verzwakt en spreekt
lien weinig aan. Kaarsen opsteken en goede werken beloven doen ze ook gemakkelijk, als ze iets willen verkrijgen.
Van het mysterie "dienst in liefde" is weinig te merken.

Met de jeugdigen uit deze streek zijn we
het experiment van de Jongerencursus begonnen, waarover het tweede gedeelte van
dit werkstuk handelt.

In de volgende Tijding wordt het tweede en eigenlijke deel van dit werkstuk afgedrukt, te

weten: HET EXPERIMENT VAN DE JONGERENCURSUS.

Pagina 26

TIJ DIN G

Jaargang 26, 2003 nr. 03

SCHOOLVERHAAL
door Dick Adriaansen

Allemaal een beetje Wijzer!
De letter a is al lang geleden uitgevonden, maar niet iedereen kan het lezen,
schrijven of kent de betekenis ervan. Bij iedere willekeurig pasgeboren baby
komt de A (a) de strot uit, zij het in een langgerekte vorm.

Blijven we bij het Nederlandse alfabet, dan vinden we nog zo'n 25 van die guren, die allen weer een andere klank en betekenis hebben.
Wat we van die verscheidenheid van letters kunnen maken, dat is enorm, onuitputtelijk veel kun j e wel zeggen.
Wij zijn bevoorrecht, dat we met deze serie guurtjes alles kunnen lezen. En gelukkig hoeven we niet alles te lezen wat men dagelijks in de brievenbus stopt of
in de krant afdrukt. Verspilling is dat!
Maar goed. We kunnen eigenlijk de lees- en schrij cunst niet rnissen. Stel je
voor: je ontvangt een liefdesbrief en je kunt niet lezen?!
Jaargang 26, 2003 nr. 03
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Zo‘n kleine twee eeuwen geleden heeft de
gemeente Woensdrecht een gebouwtje ingericht als leslokaal. Daar kon men in leren
lezen en schrijven. Dit simpele bouwwerk
stond in de Dorpsstraat op de plaats, waar
later de smederij, annex cafe en winkel in
huishoudelijke artikelen, van de familie
Willemen zou verrijzen.
Rond 1857 zijn grond en opstal verkocht
voor f 400,-- aan C. Mattheeussens te Os-

Mijn moeder heeft hier op school gezeten.
Het was gemengd. De opa van Willy Groffen, onderwijzer P.J. Bouwmans, heeft hier
nog les gegeven.

sendrecht, die er een peekof ebranderij in

beide seksen.

begon. Later is de boel doorverkocht aan
voornoemde smid, Cornelius Willemen.

Beide basisscholen waren voor meisjes,
zodat het basisonderwijs tegenover het
gemeentehuis alleen voor jongens werd.
Aan de twee meisjesscholen werd ook een
afdeling voor kleuters ingericht, waar jongetjes en meisjes wel samen in de klas zaten.
Voor het verdere verloop bij de zusters
verwijs ik U naar de Tijdingen 1997/8.
Genoemde onderwijsinstellingen waren helemaal gestoeld op katholieke grondslag.

Leerplicht was er die tijd nog niet, dus de
belangstelling varieerde al naargelang de
seizoensarbeid bij de boer etc. Als er iets te
verdienen viel, gaf de jeugd (met ouderlijke aandrang) daar de voorkeur aan. En dat
gold voor een groot deel van het jaar.
Wanneer dit onderwijs begonnen is, weet
ik niet. In de "Kleine geschiedenis van een
historische tweeling", geschreven door o.a.
de heer Rene Jacobs, Streekarchivaris van
Nassau Brabant, staat de datum 4-3-1819.
Maar het schijnt dat er voor 1760 al iets
dergelijks bestond.
De gouverneur van Noord Brabant prees
deze ‘school’, vanwege het bezit van leerboeken en een letterkast. Uniek in deze
streek. Burgemeester Cornelis van de Moer
en onderwijzer Joannes Dietvorst, waren
hiermee vereerd.
Maar! Dat enige schoolgebouw raakte in
ernstig verval. Een nieuwe school moest
gebouwd. Maar waar?
Twee dorpen, een gemeente, dus: twee gegadigden. Na veel geharrewar en touwtrekken door raadsleden der beide dorpen
hakten Gedeputeerde Staten de knoop
door. En het werd Hoogerheide, recht tegenover het gemeentehuis.
Kosten schoolgebouw en onderwijzerswo-

Toen de zusters van J.M.J . het onderwijs
begonnen voor meisjes, te Hoogerheide op
24-5-1888 (St. Philomena) en te Woensdrecht op 15-9-1890 (St. Anna), gaf dit een
grote verandering voor het onderwijs aan

Hadden de jongens nu volop plaats op hun
school? Welneel Door de grote bevolkingsaanwas, werd het er te krap. De Raad
der Gemeente stond weer voor een zware
opgaaf: de bouw van een nieuwe jongensschool.
Door de perikelen van de schoolbouw
(slecht gebouwd) bij de 'Kosse‘, kwam men
weer voor het probleem! Waar?
Even ter illnstratie: tussen de beide dorpen, Woensdrecht en Hoogerheide, slaimerde een lichte irritatie, welke bij feestelijke gebenrtenissen (kermis, carnaval,
etc.) wel eens aan de oppervlakte kwam!
Woensdrecht voelde zich verheven door
een betere (klei-) boerenstand. Maar
Hoogerheide met zijn kleine zandkeaterboenjjes, was wel de levendige verbinding
tussen Bergen op Zoom en Antwerpen.
En dat betekende HANDEL!
Dit werkte ook door bij de schooljengd.

ning f 2.890,--.

Vandaar dat de Woensdrechtenaren node

Dit schoolcomplex werd gebouwd waar later Sjaak Michielsen (de Kosse) zijn aardappelhandel bedreef en het cafe ‘De Handel‘ uitbaatte.

naar Hoogerheide naar school gingen.
Meester Tummers zou zeggen: "De bak-
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ken van de schapen! ”
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De vroede vaderen van de gemeente
Woensdrecht zochten en vonden de gulden
middenweg!
De nieuw te bouwen jongensschool werd
gepland aan de Nieuweweg, dus tussen
beide kerkdorpen.

Een zesklassig schoolgebouw met schoolmeubelen en een onderwijzerswoning, bestemd voor het schoolhoofd.
Architect was C.P. van Genk te Bergen op
Zoom.
Aanwijzing (gunning) zou plaats hebben
op l8juni 1904.

Op woensdag 22 juni 1904 vond de aanbesteding plaats ten gemeentehuize. (Zie de
annonce hieronder)

Voor het nieuwe schoolgebouw in gebruik
zou worden genomen, werd als hoofd der

school benoemd de heer J .Th. Mercx. Zijn
benoeming ging in op 5-10-1904. Dit heerschap scheen een droge lever te hebben!
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Op 1 mei 1905 vond de feestelijke oplevering plaats.
Het geheel kostte f. 22.350,-- en werd door
C. Videler gebouwd.
Beide fanfares Aurora en de Scheldezonen
gaven een muzikale opluistering.
Voor de kinderen was er krentenbrood en
chocolademelk.
De enige belemmering was de ‘IJsberg', die
vanuit Woensdrecht ‘beklommen‘ moest
worden!
Wat is er met de school tegenover het gemeentehuis gebeurd?
P. v. Koekhoven heeft de oude school ingezet voor f. 1.210,--.
Deze gebruikte het gebouw voor hande1sdoeleinden.(1905-1917)
Vanaf 1917 tot 1922/3 heeft de heer P.J.
Stockrnans er een melkfabriek in geexploiteerd. Naast melkproducten placht deze
ondernemer ook melkpoeder te fabriceren.
In hoeverre dit product zijn beslag heeft
gekregen, is mij niet bekend.
Na de maar betrekkelijk korte levensduur
dezer onderneming, heeft de heer Jac. Michielsen er zijn bedrijf in gesticht en wel
een aardappelhandel annex fourageartikelen (stro, hooi, e.d.) en hij baatte er
een cafe in uit: ‘In den Handel‘.
Voor f. 1.210,-- was deze man eigenaar
van dit complex.
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Zoals gezegd, was het hoofd der school
nogal drankzuchtig.
Gevolg, mede hierdoor, een hoog op1aaiende ruzie met onderwijzer de heer Eggermont.
Deze nam wijselijk zijn ontslag en vond
elders werk.
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De heerinspecteur van het Onderwijs heeft
de heer Mercx inzake dit voorval een zware berisping gegeven. Laatstgenoemde
bood zijn excuses aan en beloofde beterschap.
De vacante onderwijzersplaats werd opgevuld door de heer A.J.S. Werten.
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Twee Rooms Katholieke meisjesscholen
met daar tegenover een gemeentelijke jongensschool. En dit in twee bijna geheel ka-

In-,

Kerkbestuur te Hoogerheide onder voorzitterschap van de pastoor der parochie. Het
predikaat luidde nu: R.K. Jongensschool.

tholieke dorpen, dat bracht sores teweeg.
Zowel in onderwijskringen alsook in de
Raad.

Mijn bevindingen van mijn eerste schooldag en daarna: een groot ijzeren hekwerk

aan de straatkant, met in het midden een
Door een nieuwe onderwijswet van 1920,
werden vele openbare scholen overgedragen aan het kerkelijk gezag.

dubbel openslaande poort.
Over een brede bestrating liep je naar achter, waar je op een cour (speelplaats) uit-

In 1921 werd door de gemeente een klas-

kwam. Het geheel opzij en achter was met

lokaal en een gymzaal bijgebouwd. Die
gymzaal staat wel in de boeken, maar ik

een hoge houten schutting omlijst. Links
een serie we-tjes, rechts een veranda met
toegang tot een corridor aan weerszijden.
Hierin deuren waarmee je in de klassen
kwam.

heb die nooit ontdekt (deze is nooit gebouwd.....)!
Op 30 juni 1922 is de jongensschool aan
de Nieuweweg overgedragen aan het R.K.
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Op 1 mei was mijn gang gepland naar de
eerste klas van de 'grote- of meesterschool‘.
Direct viel op dat onze meester, J.B. Suijkerbuijk, een echt nagelbijtertje was. Je
klompen bleven op de gang staan, maar
toch kon je ruiken, naast wie je geplaatst
werd: een zoontje van een koeiboer!
We gaan gewoon de volgorde van onze
lesjaren omschrijven.
Met een lei en een griffel begonnen, werden de streepjes, met of zonder krulletjes
e.d. eraan, tot letters en cijfers omgetoverd.
In de tweede klas, met meester Nelen,
werd dit verder uitgewerkt.
Klas 3 stond onder supervisie van meester
Franken.
In de vierde klas Zaten we weer bij meester
Suijkerbuijk.
De vijfde klas deed meester Tummers, die
woonachtig was in Woensdrecht. Dus dat
werd een beetje oppassen geblazen. Maar
ik had nogal wat familie en bekenden in
deze plaats Wonen en daarom was dit heerschap voor mij een beetje soepel.
Klas 6 deed mijnheer Van Raaij, van wie je
wat kon leren. Als hij kwaad werd, liep hij
wel rood aan.
Toch! Een pluim voor het onderwijzend
personeel.
Zij waren vakmensen die veel voor de
jeugd van Hoogerheide en Woensdrecht tot
stand hebben gebracht. Ze stonden vaak
voor een klas van zo’n 40 a 50 leerlingen
en die waren niet altijd gemakkelijk om ze
wijsheid bij te brengen en de orde te hand-

haven.
Ik weet niet hoe, maar met een groot deel
van mijn medescholieren, kwamen we in
de zevende de klas terecht. De "bovenmeester", de heer G. van de Heuvel,
zwaaide hier de scepter.
Daar er een deel niet tot no. 7 kon geraken,
was dit leerjaar wat dunner bevolkt.
Wanneer je je catechismus- en godsdienstlessen moest gaan verwerken, weet ik niet
meer. Maar ik denk wel zoiets vanaf de
Jaargang 26, 2003 nr. 03
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tweede derde klas. Elke week kwam een
kapelaan uit de parochie van Maria ten
Hemelopneming (Hoogerheide) of de pastoor van de Woensdrechtse St. Josephparoehie. Iedere keer was er wel een uurtje mee
gemoeid.
Om de twee Weken werd er gezamenlijk
gebiecht. Vanuit de school in een lange rij
naar de kerk, alwaar je in 3 bemande
biechtstoelen vergeving kon kn'j gen van je
dagelijkse zonden.
Altijd gingen een of meer onderwijzers
mee en pas als de laatste de biechtstoel had
verlaten, ging het hele stel geruisloos de
kerk uit. Dan werd je losgelaten en kon je
naar huis.
Bij het volgen van H. Missen was er altijd
een leerkracht aanwezig. Zowel zondags
als in de week.
in de akte van benoeming (ll, art.1) hebben
het Hoofd en het onderwijzend personeel,
verbonden aan een R.K. Bijzondere school,
in dit geval te Hoogerheide-Woensdrecht,
hun godsdienstige verplichtingen trouw te
vervullen en zowel in zedelijk als in godsdienstig opzicht een voorbeeld te zijn voor
de kinderen. Daarom zullen zij zich beijveren ook op werkdagen de H. Mis bij te wonen en dikwijls de H.Communie te ontvan-

gen.
Dit is een van de vier toegevoegde artikelen in de benoerningsakte.
Er werd altijd zacht ge uisterd in de
biechtstoel, zodat je buiten niets kon opvangen, van wat zich daarbinnen afspeelde.
Alleen die ene keer ging het er nogal luidruchtig aan toe:
"Wat heb jij met dat meisje gedaan?",
klonk het steeds luider!
De biechteling kwam uiteindelijk met een
rood aangelopen gezicht het ‘biechtkotje'
uit.
Wat kon er gebeurd zijn? Vanuit zijn kamerraam had de kapelaan namelijk uitzicht
op het 'Koepeltje' en zijn spiedend oog kon
bepaalde handelingen van de jongen (?) en
het meisje (?) gevolgd hebben. Namen zijn
bij insiders bekend!
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Soms kwam er een 'kwekeling met akte‘
stage lopen. Dat kon wel eens tot een jaar
uitlopen eer hij of zij ergens een vaste aanstelling kon krijgen. Voordien trok men

had doorlopen.

De onderwijzers, och je baalde er soms van
en dan gaf je ze van die minachtende benamingen, maar eerlijk gezegd, had je er
ook respect voor. Er waren bij de scholieren soms belhameltjes en dat Werkte bij
het onderwijzend personeel wel eens op
hun zenuwen. Vandaar.
Ik heb er in ieder geval jne herinneringen
aan overgehouden.

Er waren altijd wel kinderen met leerstoor-

April 1934: voor mij was de ‘meester-

nissen, b.v. woordblindheid (dyslexie),
slechtzienden, gehoorgestoorden.
Door te grote klassenbezetting van tussen
de 40 en 50, kon de meester aan bovengenoemde niet voldoende aandacht besteden.
Zo zijn er kinderen geweest, die de vierde
klas niet haalden.

school' afgelopen.
Ook de 'bovenmeester', de heer Govert
van den Heuvel, nam afscheid vanwege
zijn pensioengerechtigde leeftijd.

geen cent.

Met je veertiende jaar ging je van school

af, ongeacht of je wel of niet alle klassen

Dit was mijn schooltijd in vogelvlucht.
Thuis begon je weer aan een andere taak!

r

\_-.

Q
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Voetbalclubje De Leemtrapperzfjes vlak na de oorlog (WO 11)
v.l.n.r. achterste rifj: Piet Montree, Jan Suikerbuik, Johan Cloots, I/ lly Hertoghs,
Adri van Ginneken, Adri Aarden, Jan Hertoghs.

tweede rg'j.' Leon Verschuren, Pier Hopmans en Adri Somers.
Frans Havermans vooraan met bal.
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Nu gaan we nog enkele details na uit die periode.
Het sc-hrijven met een griffel op de lei ging
niet altijd vlekkeloos. Wanneer je met je
meestal kleffe vingers over die platte leisteen streek, bleef er wel eens een vettige
substantie over. De griffel, wat in principe
ook een staatje van een of andere steen-

In elk klaslokaal stond achterin een grote
kachel, die in de winter vaak te laat werd
aangemaakt. Tijdens de lessen mochten zij,
die voorin de klas zaten zich gaan warmen.
Strafwerk wegens onoirbaar gedrag, e.d.
kon je worden opgelegd. Je moest bijvoor-

soort was, schoof als een schaats over die
vlakte zonder een spoor achter te laten.

beeld een aantal regels schrijven of de tafels van l tot 10 e'én keer of meerdere malen ovememen en in erge gevallen moest je
op de knieén voor de klas en soms werd
een lei of een boek in je handen geduwd.
En dan de armen omhoog.

Dus dat gaf menigmaal trammelant om de
lei weer schoon te poetsen en schrijfbaar te
maken. Viel dat stukje schrijfgerief op de
grond, of drukte je er per ongeluk te hard
op: in alle gevallen brak het ding.

Ook weet ik nog dat er wel eens een
Per drie maanden kreeg je het schoolrapport mee naar huis ter ondertekening. Voor
sommigen was dat nogal delicaat.
De we-tjes waren doorgaans uitgesproken
vies. Staande was dat niet zo erg, maar de
eventuele grote 'boodsehap‘ spaarde je op
voor thuis. Van de urinoirs onder de
veranda waren de muren geteerd en onderaan was een goot geprojecteerd. Door de
verlaagde deurtjes ging je in en uit. De toiletten hadden een vlakke zitting met een
rond gat en passend deksel. Ook hier waren halve deurtjes. Voor het personeel waren hele deuren aangebracht.

schoolopziener op inspectie kwam.

Dat waren zo'n beetje van die herinneringen, welke ik me voor de geest kan halen.

Vennelden we nog een paar interessante
feiten, welke in de loop der tijd van de
jongensschool hebben plaats gevonden:

De grote vakantie was in de maand augustus (4 Weken) en met Pasen en Kerstmis
elke keer een week. Ook met de onderwijzersdag was je vrij. Dat was het zo wat.
Bij dringende werkzaamheden thuis bijvoorbeeld oogsten, aardappelen rooien etc.
moest een ouder hiervoor schriftelijk vrij
van school vragen.
Ergens naar toe met de klas? Vergeet het
maar! Rien!
Een schoolarts of tandarts? Nooit een gezien op school.
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Bij een Raadsbesluit van 29-8-1906 werd
besloten geen kinderen van Rilland Bath
toe te laten op de gemeenteschool van
Woensdrecht.
Het jaar 1907 vermeldt de volgende besmettelij ke kinderziekten:
l diphteritus, l roodvonk, l feberis typhoidea (tyfus?).
Er werden dat jaar 115 'koepokinentingen'
verricht.
Bij ziekten of gebreken als: kinkhoest, granuleuzen (?), oogziekten, mazelen, bof of
hoofdzeer, mochten deze leerlingen niet op
school komen zonder medisch rapport.
Ook moest de leerling zindelijk en behoorlijk gekleed op school komen, anders werd
de toegang dezer verboden.
Wangedrag buiten schooltijd moest gemeld
worden.
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De gemeenteschool had toen 1 hoofdonderwijzer en 3 onderwijzers.
Er waren 190 jongens schoolgaand, waarvan 57 kosteloos.
Opbrengst schoolgeld: f 427,70.
Eduard de Moor ontving 30 cent per lesuur
in de periode van 1 mei tot 4 april 1907.
Daama werd hij onderwijzer te V6lkerdorp. Dan te Nieuw Vossemeer, verder te
Amsterdam.

Stellen we het aantal lesuren op 1200 per
jaar dan zou het jaarsalaris van E. de Moor
f 360,-- bedragen hebben.
Ter vergelijking: de voorzitter van het
schoolbestuur, de Burgemeester, had een
jaarsalaris van f 700,--,
een Wethouder f 80,-- en, als we het rijtje
afgaan, de Secretaris verdiende f 850,--,
de Ontvanger f 325,-- en een klerk f 300,-alles jaarlijks.

De ‘B0venmeester'
De naam bovenmeester werd algemeen gebruikt voor het schoolhoofd. Een onderwijzer die de hoofdakte gehaald had kon
hoofdonderwijzer worden en werd dan op
dorpsscholen vaak bovenmeester genoemd.
De hoofdakte was wel vereist voor schoolhoofd te worden.
Op 12 juni 1869 werd te Hooge en Lage
Zwaluwe geboren:
Govert van den Heuvel.
Na het doorlopen van de lagere school in
die plaats heeft Govert zijn doel nagestreefd: onderwijzer worden.
De Acte van Bekwaamheid voor deze
functie werd hem te ‘s-Hertogenbosch
overhandigd, den 8sten October 1887.
"Zeer Bekwaam", was de aantekening op
het eindrapport van zijn opleiding te Geertruidenberg.
Zijn eerste benoeming als onderwijzer
(hulp) was op 10-4-1888 te Made en
Drimmelen met een jaarwedde van f 400,-Hij heeft een verzoek tot ontslag ingediend
op 1-5-1906, hetwelk hem 'eervol' werd
verleend.
Op dezelfde datum in 1906 volgde zijn benoeming als I-loofd der School te Huijbergen. Salaris op jaarbasis: f 800,--, met
vrije woning en tuin.
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Ook alhier verzoekt Govert van den Heuvel om ontslag, hetwelk hem 'eervol' voor
bewezen diensten werd gegeven.
En toen kwam zijn benoeming in gelijke
functie te Hoogerheide, aan de Jongensschool aan de Nieuweweg.
De jaarwedde werd f 2.100,--, met vrije
Woning en min.
Bovenvermelde onderwijsinstellingen, lager onderwijs, waren allen nog gemeentelijke scholen. Dit veranderde per 1 juli

1922.
Door een nieuwe Ondewvijswet van 1920
werden vele openbare scholen overgedragen aan het kerkelijk gezag. Dit gold ook
voor de Iagere Jongensschool te Hoogerheide. De leerkrachten kregen dus een andere werkgever, te weten het R.K. Kerkbestuur van de parochie Hoogerheide. Onder
voorzitterschap van de pastoor, werden
eventuele benoemingen, stagiaires, onderhoud, enz. door het kerkbestuur bewerkstelligd.
Van Burgemeester en Wethouders van
Woensdrecht kreeg Hoofdondeiwijzer G.
v.d. Heuvel woorden van lof en dank vanwege zijn voorbeeldige leiding. Met een
brief van 'eervo1' ontslag door de bestuurswisseling werd zijn taak in dezen afgedaan.
Met ingang van 1-9-1922 ging zijn nieuwe
benoeming in bij het kerkbestuur van de
parochie.
De school kreeg nu het predikaat: R.K.
Jongensschool.
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Het jaarsalaris werd door het nieuwe bestuur gebaseerd op
f 4.050,--, inclusief bewoning en een mooi lapje tuingrond.
Voorzitter werd pastoor J.H.F. Laane en secretaris was de
heer Ant. Jacobs.
Govert van den Heuvel, Hoofd der school, door zijn pupillen ‘Bovenmeester’ genoemd, bleef dit tot zijn pensioenge-

rechtigde leeftijd per januari 1934.

per 10 augustus 1908: acte in
de Franse taal;
per 25 januari 1924: acte
Godsdienst diploma A.

Familie
VAN DEN HEUVEL
Het echtpaar Govert van den
Heuvel, gehuwd met Maria
van der Westen, zorgde samen
voor de volgende nakome1in-

gen:
zoon Henricus,

geboren in

1898;
zoon Gerard, geboren in 1900;
zoon Jan, geboren in 1901;
zoon Nico, geboren in 1903;
dochter Cor, geboren in 1910;
zoon Piet, geboren in 1913;
dochter Annie, geboren in

1915.
Helaas, het eerstgeboren zoontje stierf op zestienjarige 1eeftijd aan difterie, een epidemie
rond die tijd (1914).
Gerard, te Made geboren,
werd priester gewijd te
Wittem en hij trad in bij de
paters
Redemptoristen
te
Roermond.
Tijdens de oorlog 1940-1945

hielp hij

onderduikers aan

voedsel en kleding via door
hem verzamelde bonkaarten.

Een delicate zaak in die perio-

Onderw zer G. van den Heuvel met vrouw, hun twee dochters Annie en Cor en op schoot Petrnske

de.
Op een dag meldden zich twee
personen en vroegen of zij wat

distributiebonnen konden krijgen. Zonder argwaan verstrekte hij ze. Prompt, tijdens een

Hier nog enkele van zijn bekwaamheden:
per 1 april 1892: acte als Hoofdonderwijzer;

per 1 april 1892: acte in de Vrije en Ordeoefeningen der gymnastiek.

Jaargang 26, 2003 nr. 03

TIJ DING

razzia in Roermond, werd de
pater 'verhaftet' en in Keulen
in de gevangenis opgesloten.
Met een Belg moest hij een cel
delen.
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Deze overval, door de verraders tot stand gebracht, vond plaats op 28-12-1944. Door ver1iezen op diverse fronten Werden de Duitsers voor gevangenen steeds strenger.
Gefolterd en vernederd, heeft pater Gerard het met de dood moeten bekopen. Slechts een dag
van de vrijheid verwijderd is hij gestorven aan alle ontberingen.
Op het kloosterkerkhof te Roermond is hij later begraven.

IEZUS MARIA
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Jan van den Heuvel: 'Wiens brood men eet,
wiens woord men spreekt.‘ Ja, Jan was een
gekend bakker in Hoogerheide. Zijn Zoon
Frits heeft hem in zijn beroep opgevolgd
en de zaak overgenomen.

--

V'.'ees Gegroet.

gemeente samengevat uit 15 kerkdolpen,
waaronder de kerncentrale ‘Borsse1e'. Deze
Godefridus heeft hier zijn ambt uitgeoefend van 1978 tot 1990.
Jos. van Put, een Puttenaar van geboorte,

was er gemeentesecretaris.
Nico studeerde voor jurist en is daarin
goed geslaagd. Ook in de politiek heeft hij
zijn streng getrokken. Als lid van de toenmalige K.V.P. vertegenwoordigde hij twintig jaar die partij in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. Ook was hij voorzitter
van de Middenstandsvereniging in het Bisdom den Bosch.
Een zoon van Nico werd eerst burgemeester te Lith. Later werd hij in die functie benoemd als eerste Burger te Borsele, een
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Deze functie heeft hij vervuld van 1978 tot

1997.
Een andere zoon van Nico studeerde af in
de criminologie. Op zijn schopstoel zat o.a.
een 'bekende' Nederlandse moordenaar:
Hans v. Z.
Dochter Cor van den Heuvel ging in de gezondheidszorg en werkte als Zodanig in het
St. Ignatius Ziekenhuis te Breda. Cor is 89
jaar geworden.
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Piet van den Heuvel was wat je noemt een
echte 'wi11ewouter‘.
Van jongsaf zat hij vol streken: op de ets
rijdende, drukte hij 'robbes' Daalmans, ook
etsende, zo van de weg af!
Arjaan Daalmans, ‘robbes' dus, woonde pal
naast de familie van den Heuvel. Arjaan
dronk soms een borreltje. Soms meer dan
één. Kwam hij slingerend over de weg aanrijden, dan hoorde men hem mompelen:
O! Grate God van her Hemelrijk,

Ik ben

een beetje m n evenwicht kwijt!
Piet was echt een kwajongen en ze hebben
er thuis wel mee afgezien.
Toch! Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan: Piet nam zijn studie waar en ook hij
werd pater Redernptorist.
Na zijn priesterwijding te Leuven op 25-91938, deed hij parochiewerk te Roeselare,
Gent, Antwerpen.
Hij werd als kapelaan aangesteld te
Schoonaarde, nadien als pastoor te Vo1kegem en dan te Burst. In beide pastoorsfuncties is hij met stortregens ingehaald.
Te Burst werd hij door een stel overvallers
bezocht en om hem het zwijgen op te leggen hebben die dieven een brandb1usapparaat op pastoor Piet leeggespoten. Maar
zijn stemgeluid hebben ze niet kunnen
blussen.
Juffrouw Annie van den Heuvel is zeker
geen onbekende in het Hoogerheidense.
Na de kweekschool werd zij aangesteld als
onderwijzeres in de Lourdesparochie te
Bergen op Zoom.
Later zou zij haar diensten als lerares bewijzen aan de Mavo te Hoogerheide bij de
Zusters en later aan de Edward JennerMavo aldaar.
Zo, dit was in grote lijnen de Familie van
den Heuvel.
‘Bovenmeester' van den I-leuvel, was een
goede Ieerkracht en leidsman. Velen zullen
met mij beamen dat hij ‘godsdienst‘ hoog in
zijn vaandel had staan. In de vastentijd
Jaargang 26, 2003 nr. 03

kreeg je ‘s maandags een opstel te maken
waarover zondags gepreekt was.
Ja, zo was hij!
Maar, ook velen zullen het met mij eens
zijn, dat je van school af ging met een inke dosis wetenschap.
Mevrouw van den Heuvel bekleedde als
echtgenote van een hoofdonderwijzer diverse functies op kerkelijk en maatschappelijk gebied.
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De heer Govert van den Heuvel heeft enkele praktische lesboekjes geschreven, welke
in diverse scholen ingang hebben gevonden. Ook "B1oemen uit Eigen Tuin" was
van zijn hand, en hierin behandelde hij ‘Zaligen en Hei1igen' van Brabantse bodem.

De familie COREMANS
De opa van ‘bovenmeester’ A. Coremans
heette Joannes.
Genoemde Joannes werd geboren te Zundert op 22 maart 1865.
Toen deze 15 jaar oud was, werd diens vader door een stroper doodgeschoten.
Deze Coremans was boswachter op het
landgoed van de Brusselse familie Van Gilioul.
Joannes was de oudste uit een kroostrijk
gezin.
De familie Van Gihoul ontfermde zich
over ditjonge gezin.
Diverse kinderen zijn te Brussel bij die familie in dienst gegaan.
Joannes mocht leren voor onderwijzer. De
eerste Coremans als onderwijzer!
Zijn eerste standplaats werd Hoogerheide,
van 1885 tot 1893, dan te Heerle en weer
later Hoofd der School te Wouwsche Plantage.
Ook bekwaamde hij zich in Vrije- en Ordeoefeningen in de Gymnastiek, de Franse
taal en in Landbouwkunde.
Zijn klas was ’s winters dmkker bezet dan
in de zomer omdat er nog geen leerplicht
bestond.
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Tijdens zijn vrijgezellentijd was hij kostganger bij Van der Linden (het veulentje),
naast smid Janus Suijkerbuijk, en ook bij
smid Willemen te Woensdrecht was hij
vaak.
In de winteravonden gaf hij Landbouwcursussen. Hij trok door de bossen, vergezeld
van veldwachter Prinsen, van Hoogerheide
naar Pindorp.
Joannes trouwde op 22-10-I889 met Ida
Louisa van de Moer. Ze was woonachtig
op het 'Hooghuis', thans van John van
Lakwijk.
In de school bij 'de Kosse‘ waren o.a. bij
hem in de Ies: de vrouw van Jan Wils (den
Barrell, maten en gewichten waren een belangrijk onderwerp in die tijd.) Ook schrijvers moeder, Elisabeth Theuns, was bij
meester Joannes in de lering.
Joannes Coremans is overleden op 3 april
1948 te Wouwsche Plantage.
Op 23 maart 1892 werd Adrianus Fransiscus Martinus Leonardus Coremans geboren in het huis waar later meester Suijkerbuijk ging wonen. Hij huwde met Catharina Elisabeth Huijbregts.
Deze telg van de Coremansfamilie zou
zich later ontpoppen tot een zeer ontwikkeld persoon. Hieronder volgt een beknopte opsomming van zijn bekwaamheden:
Opleiding Rijksnormaal-lessen te Bergen
op Zoom;
Akte als onderwijzer te Breda 13-4-1910;
Akte huis- en schoolonderwijs V en O der
Gymnastiek 26-10-1910 te Breda;
Akte Landbouwkunde 29-8-1916 te Wageningen;
Akte als Hoofdonderwijzer op 16-7-1918
te Breda;
Akte voor Godsdienstleer, Bijbelse- en
Kerkelijke Geschiedenis
op 18-4-1922 te Bergen op Zoom;
Akte als Tuinbouwkundige op 20-8-1923
te Wageningen;
Akte in de Franse taal op 11-8-1923 te
Utrecht;
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Akte Kennis van Pluimveeteelt op
20-1-1929 te Breda;
Akte Esperanto op 1-8-1929 te Utrecht;
Diploma van Bekwaamheid Bijenteelt op
5-8-1931 te Boxtel.
Standplaatsen van Adrianus Coremans:
onderwijzer Openbare School te Wouwsche Plantage 1-5-1910 tot 15-8-1919;
hoofdonderwijzer Openbare School te
Huijbergen 15-8-1919;
idem R.K. Lagere School te Huijbergen

van 16-8-1919 tot 1-4-1934;
hoofdonderwijzer R.K. Jongensschool te
Hoogerheide van 1-4-1934 tot 16-10-1957.
Nadien plaatsvervangend op de Iagere
school te Ossendrecht, Woensdrecht,
Nieuw-Borgvliet en ULO Hoogerheide.
Door deze Coremans zijn tal van avondcursussen inzake Land- en Tuinbouw gegeven te Wouw, Wouwsche Plantage, Ossendrecht, Huijbergen, Lepelstraat en
Hoogerheide.
Ook gaf hij cursus in Veeteelt en in Bijen.
Hij heeft zich ingezet in samenwerking
met de heren Suijkerbuijk en Hermans
voor cursussen Middenstandsdiploma.
Als voorzitter van de Katholieke Onderwijzers Vereniging onderhield hij contacten met schoolhoofden:
Zr. Ignatius van Hoogerheide, Louis van
der Poel van Huijbergen, Johan Bastiaansen van Putte, Sj aan 1\/Iusters van Halsteren
en Krinkels van Ossendrecht.
Ook bekleedde de heer Coremans tal van
functies in het maatschappelijk verkeer.
Zo'n twintigtal dezer zijn mij bekend.
Direct na de oorlog richtte hij de R.K. Jonge Boerenstand op te WoensdrechtHoogerheide. Een van zijn stokpaardjes!
Men kan rustig zeggen: Hij was een bezig
baasje! En als 'vrije tijdsbesteding‘ hield hij
b en!
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Gezien zijn verrichtingen, ook op kerkelijk
gebied, was de onderscheiding Pro Ecclesia et Ponti ce, d.d. 4-11-1962, zeer zeker
op zijn plaats.
Bovenstaande gegevens heb ik van zijn
zoon Jan, o vel Dr. JMJ Coremans,

verbonden aan de Leidse Universiteit als
directeur van de faculteiten Wiskunde, Informatica, Sterrenkunde en Natuurkunde.

Hoogtepunt van dit jubileum was een gouden medaille verbonden aan de orde van
Oranje-Nassau.
Ook voor de medemens had hij zijn verdienste.
De gemeente Woensdrecht heeft hem geéerd met een straatnaam:
Suijker-

buijkstraat.
Een jaar later overleed de ‘meester’.
We gaan wat dieper in op het leven van
deze onderwijzer.
Hij is geboren te Duisburg in Duitsland op

Familie SUIJKERBUIJK

14-7-1901.
Vermeldenswaard is, dat meester Johannes
Baptis Suijkerbuijk, 40 jaar als onderwijzer
onafgebroken zijn beste krachten heeft gegeven aan de R.K. Jongensschool te
Hoogerheide.

Zijn ouders waren Adriaan Wilhelmus
Suijkerbuijk (geb. 22-3-1874) en Anna
Comelia de Moor (geb. 16-1-1875), beiden
uit Woensdrecht.

,’.r

"v

:|:1 902-1903 by Duisburg (Duitsland) waar J0h.Baptist geboren is in 1901.H zit op schoot

bij zijn moeder Cornelia de Moor met daarnaast zij'n vader Adrianus Wilhelmus Suijkerbuijk.
De mannen zijn allen afkornstig uit de orngeving van Hoogerheide.
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Dit echtpaar had de zorg over een groep
arbeiders, allen uit de omgeving van
Hoogerheide, die in Duitsland vermoedelijk aan een waterproject tewerkgesteld waren en in een barak gehuisvest. (Het kan
ook zijn, dat deze groep een steenfabriek
heeft gebouwd.)

kring van de I(.V.P.-Bergen op Zoom,
voorzitter van de vereniging Onderlinge
Bijstand, Medeleraar van Middenstand-

Meester J.B. Suijkerbuijk trouwde op 29-81928 met mejuffrouw Dymphna Leenaarts.
Zeven kinderen zijn hun nazaten.
Zo gezegd was de meester 40 jaren verbonden aan de R.K. Jongensschool te
Hoogerheide-Woensdrecht.
Maar, deze man deed meer: hij was lange
tijd voorzitter van Herwonnen Levenskracht, voorzitter van de plaatselijke
K.V.P., voorzitter van de bond van Oud
Indie-militairen, bestuurslid van de Staten-

Tijdens de oorlogsdreiging was hij commandant van de Luchtwachtpost. In uniform stond hij dan voor de klas.
Meester Suijkerbuijk was een fervent toneelspeler. Ook als regisseur wist hij de
spelers in goede banen te leiden.

scursussen.
Vanwege een goede gezondheid kende deze meester praktisch nooit een schoo1verZUIITI.

Jammer, dat al die goede capaciteiten op
24-1-1962 abrupt afgebroken werden door
een ernstige, dodelijke ziekte".

het echtpaar .].B. Suijkerbuijk - Leenaarts
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Jongensschool (nagekomen berichten...!)
Sinds het verlaten van mijn Iagere schoolperiode (1934), zijn er op het gebied van
lager onderwijs weinig veranderingen ge-

weest.
Een post voor aanschaf van nieuwe
schoolbanken in 1937. Een verzoek gericht
aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant werd aan het gemeentebestuur van
Woensdrecht zonder enig bezwaar toegekend. Het te besteden bedrag was f 350,--,
dat in 10 jaren kon worden afgeschreven.
In 1938 komt slijtage aan de schrijfborden.
Een post van f 250,-- werd beraamd.
Deze bovenstaande simpele bedragen komen in het huidige bestel in het onderwijs
zeker niet meer voor. De jeugd wordt tegenwoordig wel verwend! Niet?
Anno 1942 komt de bezettende macht met
de verplichting om in het zevende leerjaar
de ‘Duitsche Taa1' in te voeren en hiervoor
de nodige middelen aan te schaffen.
Middels de Wet op de Kerkgenootschappen, Staatsblad no. 102, moet voor aanschaf van de nodige middelen worden voldaan.
Aldus, Pastoor G. Konings, Voorzitter, H.
Jacobs, Secretaris.
Door de oorlogshandelingen, tijdens de
bevrijding in 1944, werd ook de jongensschool aan de Nieuweweg zwaar beschadigd, zeg maar: bijna verwoest.
Allerlei noodvoorzieningen werden getroffen, om het onderwijs zo veel mogelijk
doorgang te doen vinden.
Het Ministerie van Oorlog in Den Haag,
heeft het Ministerie van Wederopbouw en
Volkshuisvesting, gemachtigd om het intemeringskamp, Garage West, beschikbaar
te stellen en voorzieningen te treffen het tot
tijdelijke lokalen voor onderwijs in te richten. Dit werd beraamd op 5 maanden.
Door Jac. Hurks, Architect te Roosendaal,
wordt een omschrijving (begroting) van de
Jaargang 26, 2003 nr. 03
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herstelkosten voor de jongensschool gezonden aan de "Hoog Eerw. Heer Vermolen, Rector St. Marie te Huijbergen". Bestemd voor Woensdrechtl?
Bij de aanbesteding op 15-11-1948, kwam
als laagste inschrijver uit de bus: aamiemer
Damen uit Breda. De opbouw van de
school kwam op f 74.900,-- met een supplement vanf 5.456,88.
Per 1-9-1956 kwam de heer C. Hopstaken
als opvolger van de heer A. Coremans. Na
10 jaren als Hoofd der school te hebben
gefungeerd, trok de heer Hopstaken naar
Breda voor een functie als leraar. De opvolger werd de heer P. Weijts.
Doordat het een gemengde school werd,
moesten diverse voorzieningen worden getroffen. Ook voor de kleuters moest mimte
gemaakt worden.
Vanaf 1-9-1970 tot eind 1983, werd de
heer T. Borsboom tot schoolhoofd benoemd. Nadien is hij medisch afgekeurd.
Dan volgt de benoeming van de heer
A.M.J.F. Bakx. Deze is directeur tot 1 januari 2001 en wordt opgevolgd door een
duo mevr C. Sinke en de heer R. Schrau-

wen.
De toepasselijke naam van de school is:
‘De Stappen‘.
Doordat ik deze school wat uitgebreid aandacht heb gegeven, komt wel, omdat ik
hier mijn woordjes, cijfertjes en nog een
hele boel goeie, nuttige dingen heb geleerd, waarvan ik NU nog de vruchten
pluk.
Zodoende! Enne: bedankt, dat ik dit mocht
meemakenill
Het meeste uit mijn “schoolverhaal”heb ik uit eigen
memorie.
Dank aan René Jacobs (Historische Tweeling, aan
de families Van den Heuvel, Coremans, OtsSuijkerbuijk, en de heer Bakx (De Stappen). Mijn
neef Eduard de Moor z.g. heeft mij de nieuwe spelling (2); na mijn schoolverlating) bijgebracht. Voor
verschillen en fout, mijn excuses hiervoor.
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oude stijl .' Gied Suiikerbaijk en Piet ale Ridder halen hun leesles in

nieuwe stijl
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EEUWENOUDE VENNEN IN ONS WOENSDRECHTSE LANDSCHAP 3
door Adrie van Zanderd

In mijn vorige verhalen over de eeuwenoude vennen in het Woensdrechtse landschap werd door mij ook het “Swaerteven”
beschreven dat later “Zwart ven” werd genoemd.
Kort geleden kreeg ik van broeder Adrie
Franken uit Huijbergen een artikel waarin
een “Swaertemeer” genoemd werd. Hij
vroeg me of ik interesse had om ook de
andere vennen, onder andere in het Huijbergse gedeelte van onze gemeente te beschrijven. Graag ben ik op zijn vraag in
gegaan. Ik ben slechts een amateur als
schrijver, maar met zijn hulp moet dit lukken.
In eerste instantie dacht ik dat het om een
en hetzelfde meer of ven ging, maar de
broeder verzekerde mij dat het wel degelijk
om twee onderwerpen ging. Het door mij
beschreven Zwartven was inderdaad noordelijker gelegen en veel kleiner dan het
“Swaertemeer” dat minimaal 10 ha. groot
moet zijn geweest. Dit meer lag helemaal
zuidelijk van de tegenwoordige vliegbasis,
ongeveer op de grens van Huijbergen en
Hoogerheide. Wanneer we nu vanuit
Hoogerheide via de Kooiweg naar Huijbergen etsen zien we bij het waterwinstation aan onze rechterhand nog altijd een
diepe zonk in het land liggen. Deze loopt
helemaal door tot de tegenwoordige Huijbergseweg en heeft de naam “Eiland”,

waar we nog op terug komen. Gaan we nu
in Huijbergen bij de rotonde aan de Abdijlaan-Westerstraat staan en kijken richting
vliegbasis, dan is deze laagte van het vroe-

gere meer nu nog steeds waar te nemen.
Het meer moet wel groot geweest zijn,
want in 1655 rustten er al visserijrechten
op. Het Swaerte meer lag ook nog links
van de Kooiweg, zelfs voorbij de tegenwoordige Vossenholstraat. De naam
“Swaertemeer” is vennoedelijk ontstaan
door de goede kwaliteit turf die er uit gewonnen werd. De naam “het Eiland” is
ontstaan doordat er in dat Swaertemeer in-
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derdaad een eiland lag wat ook eigendom
was van het Wilhelmietenklooster in Huijbergen, wat toen rond 1600 nog Clooster
van Sinte Guillielmus heette. Het eiland is
deels door de natuur, deels door mensenhanden gemaakt. De weg naar het eiland is
gemaakt door pater “Tiberius”, dit met toestemming van prior Bogaerts. Deze informatie kreeg ik van de heer Cees Hoeckx
uit Huijbergen. De pater mocht er zelfs een
zomerverblijtje op bouwen. De prior
noemde hem dan ook schertsend: “Die een
eiland botiwde in het meer van Tiberias”.
In het Wilhelmietenarchief staat vermeld
dat hij de “Stigter is vant Eijlandt”. Dit

moet zo rond 1660 geweest zijn. Het is wel
met zekerheid te zeggen dat die streek vanaf toen deze naam droeg. Ik kom hier zo
dadelijk op terug.
Het meer kreeg zijn watertoevoer door een
waterloop vanaf het Groote en Kleine
Meer en het Akkerven, genaamd de
Blikloop.
Rijden We de Kooiweg helemaal af, dan
passeren we de champignonkwekerij van
P.van Agtmaal. Hier draaien we rechtsaf.
Dit zandpad met etspad wordt al Eiland
genoemd. Aan het eind kunnen we linksaf,
Demerstraat in, of rechtsaf naar het Eiland.
We gaan dus rechtsaf het zandpad in. Na
amper 10 meter staan we al aan de rand
van wat heel vroeger “het Swaerte meer”
was. We gaan weer links en na een kleine
100 meter zien we rechts een klein paadje
en dit zou het vroegere pad naar “het Eiland” geweest moeten zijn..
Volgens Piet van Agtmaal, hij woont op de
Demerhoeve, in de Demerstraat, is goed
waar te nemen waar dat eiland gelegen
was. De grond is er veel zwarter dan waar
het water van het meer was. l-Iij beboert

deze gronden en zegt dat dit gedeelte nog
altijd iets hoger ligt dan de rest van de
gronden, hoewel het met het blote oog niet
is te zien. (Hij verkoopt trouwens ook heel
lekkere asperges (spazzies).
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Gedeelte uit de kaart; Noord-Brabants Zuidwesthoek, omstreeks I 750
Waterstaatkundig en Waternaamkandig van landrneters Adan, aanwezig

in de gerneentearchieven van Bergen om Zoom en Wouw.
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De naam Demer komt volgens hem van
“ontwateringssloot”, de Demerhoeve stond
dus aan de Demer(ontwateringssloot) van
het Swaerte meer. Adrianus Erasmus van
Agtmaal, geboren in 1719, vestigde zich in
1750 in Huijbergen op de Demerhoeve. De

J.B.van Agtmaalstraat is vemoemd naar de
eerste burgemeester van Huijbergen, die
ook op deze hoeve geboren is. De tegenwoordige bewoner Piet, is inmiddels de
zevende opeenvolgende generatie en daar
is hij maar wat trots op.

Hoek: Demerstraat / Eiland
|
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Vroegere ingang naar het Eiland in hetS1/vaerte Meer
Volgens Piet van Agtmaal komen er bij het
ploegen nog wel eens stukjes dakpan of
hout boven de grond, een teken dat er
vroeger iets van bebouwing is geweest.
Achter de champignonkwekerij staat in de
Blikloop een gemaal om het overtollige
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water door te pompen naar de diepe sloot
in de Vossenholstraat. Zou die sloot afgesloten worden en het gemaal uitgeschakeld, dan zou binnen zeer korte tijd het hele gebied weer onder water staan.
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Nu wordt het Water dus afgevoerd via de
Vossenholstraat naar het Overberg, onder
de Bergsebaan door via Wouwse Plantage
naar de Zoom (een eeuwenoude turfvaart).
Moord op het Eiland
Maar nu terug naar “het meer van Tiberias” of, beter gezegd het Swaerte meer.

Op 24 april 1655 trad een jonge man,
Adriaan Tiberius, 21 jaar oud, uit Santvliet
in het Clooster van Sinte Guillielmus te
Huybergen. Hij moet “een rijke jongeling”
geweest zijn (zijn ouders waren zeer bemiddelde inwoners uit Zandvliet), want om
in de orde opgenomen te kunnen worden
moet hij een voor die tijd enorm hoog (intrede) bedrag van . 3000,- betalen (dit
werd een “dote” genoemd). Ook moet hij
een bedrag meebrengen voor een habijt,
een dozijn hemden, een dozijn kragen, een
dozijn snutdoeken (zakdoeken), enz.. Voor
de “montcosten” in het proefjaar ook nog
“100 patacons” en voor het 26 jaar nog
eens 200 patacons (een pattacon = een zilveren munt in de 176 eeuw, ter waarde van
fl.2,50). Ook moest hij de aankleding en
“stoffeersel” van zijn kamer zelf betalen,
zo lezen we in zijn professie-acte.
Hij mocht in het Swaerte meer, op het eiland zelfs een “koepel haysken” bouwen

ten gerieve van hemzelf en zijn medebroeders. Pater Tiberius heeft niet lang van zijn
“buitenverblijf “ kunnen genieten, want het
was nog maar enkele jaren klaar, toen de
kloosterbewoners en de inwoners van
Huijbergen op 9 juni 1672 werden opgeschrikt door het bericht dat pater Tiberius
was vermoord.
In het boekwerk: “Geschiedenis van het
Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huybergen” Opgemaakt door eenige oud leerlingen 1 Maart 1906 (pag. 184), lezen we;
In het midden van Juni 1672 werd Adrianus Tiberius op een geheimzinnige wijze
van het leven beroofd. Hij had het thans
nog bekende “Eiland” doen maken, dat
voorzien was van een koepel, en omgeven
door eene haag, en tot uitspanningsplaats
Pagina 46

der paters diende (1). Pater Tiberius verbleef er zelf zeer dikwijls. Den 19den juni
vond men er zijn lijk, dat daar blijkbaar
reeds eenigen tijd had gelegen, een voet
diep onder den grond gegraven. De gerechtelijke lijkschouwing geschiedde door Pieter Loyen en Willem Bogaerts “respective
stadthouders van (den) schout ales Eerweerdichsten Heere Prelaet van Tongerloo, en den prior des convents van Huy-

bergen”, alsmede door Pieter Mathijssen
en Pr. Paridaens, “tsarnen schepenen
Mede waren tegenwoordig de vorster Govaerts en den Provinciaal der Wilhelmieten
met den prior van Huybergen. Caspar
Moermans, rnedicinae doctor, en Olivier

de Stas, chirurgus, beiden van Bergen op
Zoom, waren als deskundigen tegenwoordig. Uit de door notaris Adr. Van Crecke
opgemaakte copie van het verslag der lijkschouwing blijkt, dat de pater vermoord
was, want het verslag zegt: “ Wij hebben
het voorn. doode lichaam bevonden gegraven te zijn int voors. haysken, orntrent eenen voet diep onder de aerde, mettet aenge-

sicht ornleegh en den rugh ornhoogh, hebbende twee wonden int voorste vant hoo t,
ende twee opt achterste, ende een aende

zijde vant hoo

doorgaende en penetre-

rende tot inde substantie vande hersenen,
dewelcke elck int besonder genoeg/'2 waren

orn hern de dood aen te doen. ” De moord
was niet gepleegd om te rooven, want verschillende voorwerpen van waarde werden
nog op het lijk gevonden; ook niet uit haat
of wrok jegens hem, want genoemd verslag
zegt, datten Eerw. Frater Tiberius onder

de gemeente en inwoonders van Huybergen seer veel is bernind ende gesien geweest, oock (verklaren stadthouders en
schepenen) noyt gehoort noch verstaen te
hebben, dat hij tegens yernanden tsy int
clooster o elders crackeel heeft gernaekckt offgehadt". (2)

(1) Zie ook Kruger III p.495. Tiberius was ge-

boortig van Santvliet en geprofest in 1655.
Arch. Huyb. Portef.G<<Professie brieven.
(2) Arch.Huyb. G 17.
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Ook is bekend dat er in of bij deze vennen
turf werd gestoken, Want rond het jaar
1900 bracht een kar klotten(turf) al 103
gulden op. De namen van de vennen hadden dus toch iets te maken met de kwaliteit
turf die er gestoken werd. Het werk van die
turfstekers was zwaar, zeer zwaar. Soms
stonden ze zelfs tot hun knieén in het water
en volgens overlevering zagen ze kans om
de vis met de handen te vangen. Het waren
meest karper, brasem en paling.
Nemen we het meer rond 1600 nog eens
terug in gedachten, de “wegen” waren in
die tijd niets meer dan wat rulle zandpaden, waar zo nu en dan misschien eens een
postkoets doorheen kwam. De omgeving
was gewoon een wild stuk natuurschoon,
wat heuveltjes begroeid met lage sparren
en kreupelhout. Misschien hier en daar wat
schaarhout (gerie iout) voor de omwonenden. In de zomer een eldorado voor jong en
oud om er een zondagmiddag in door te
brengen. Door de weeks, in het najaar,
gingen er de huisvrouwen proppen (dennenappels) rapen om ‘s morgens de kachel
aan te maken. Door de bosarbeiders achtergelaten boomtakken Werden tot musterd
(takkenbossen) gebonden en ook meegevoerd. Deze “musterdbossen” werden vaak
ook door de plaatselijke bakker opgekocht
om zijn oven te branden. (brood uit een
met takkenbossen gestookte oven was lekkerder dan uit een met turf gestookte
oven). Tussen dat kreupelhout groeiden op
open plekken toen ook al de bekende Lelietjes der dalen (pieperkes), ze werden
stiekem door de huismoeders geplukt en
thuis in een klein vaasje gezet voor het
beeld van “Ons Lieve Vrouwke”, vaak met
een vrome intentie.
In het cijnsboek van de Algemene Raden
en Rekenmeesters (ARR.) van 13 december 1809 lezen we: “de Conventualen van
het klooster in Huijbergen cle wateren ‘t
Eijlandt en ‘t Vrouwenhof verhuren aan
“Hendrik Wesenbeek, bouwman tot Huijbergen”. Hij huurt deze twee vennen voor
15 achtereenvolgende jaren voor de prijs
van “25 hollands courant en gangkbaar
geld in zilveren of gouden specién”.
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Hendrik Wesenbeek verklaart hierbij de
“loopen” (de sloten) van ‘t Eijlandt te zuiveren en uit te diepen en twee speenen
(waarschijnlijk ondiepe geulen om het water uit de omgeving naar het meer te leiden) daar aan te laten maken, dog den
vroch (vruchtgebruik, in dit geval turf) te
mogen hebben en den turf te zijnen voordeele te mogen konnen verkopen”.
De huurder moet jaarlijks wel alle lasten en
cijnsen van deze “visscherijen” zonder korting op zijn huurpenningen betalen. Hij
mag deze visgronden niet zonder toestemming van het Convent (het klooster) onderverhuren. Bij niet nakomen van zijn
verplichtingen is het klooster gemachtigd
al zijn goederen van waarde af te nemen.
Dus de huurder verbindt zichzelf en al zijn
goederen aan deze overeenkomst, hij moet
in deze twee vennen toch wel een goede
toekomst gezien hebben anders doe je zoiets echt niet.
‘t Vrouwenhof was een ven dat lag aan het
einde van de tegenwoordige Staartsestraat.
Mogelijk dat dit ven alleen door vrouwen
of religieuzen gebruikt mocht worden om
er te baden, maar dat is een persoonlijk
idee. Ook in Roosendaal is een “Vrouwenhof”. Mogelijk is er een verband. Hier
hoop ik later nog op terug te kunnen ko-

men.
Het Eiland, bestaande uit water en heidegronden wordt in 1839 door notaris Bakx
in Roosendaal als Domeingoederen verkocht voor Fl. 450,- aan de gebroers de Bie
en Adriaan de Bruyn uit Huijbergen.
Het Swaerte meer wordt rond 1900 droog
gelegd en ingericht als landbouwgrond,
wat het tot op heden nog steeds is.
Bronnen;
Boekwerk Huijbergen gespleten Heerlijkheid, door
C.P.J.Hoeckx
Bijzondere dank aan de heer P.van Agtmaal eige-

naar bewoner van de Demerhoeve.
Archief van het museum/archief van het Wilhelmietenklooster Ste. Marie Huijbergen in het bijzondcr
Broeder Adrie Franken voor zijn welwillende medcwerking.
Boekwerk; Geschiedenis van het Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut Ste Marie te Huijbergen. Pag.184.
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GENEALOGISCHE KRONIEK
Vervolg door M Moors

KOEVOETS
Pieter,
geb, 1785 Arnhem, overl. 30-6-1860 Roosendaal, 75 jaar, arbeider,
huwde Petronella Brier (Briaire), geb. 16-3-1778 Roosendaal, overl. 3-7-1842
Roosendaal, 64 jaar, arbeidster, dochter van Gerard Brier, geb. Roosendaal
en A. B01, geb. Oudenbosch. Ze was eerder gehuwd met Adrianus Kriesels.
-zoon Petrus, geb. 2-4-1815 Roosendaal, arbeider,
huwde 6-1-1852 Ossendrecht, Johanna Huijsmans, geb. 30-3-1824 Ossendrecht,
overl. 6-11-1875 Bergen op Zoom, 51 jaar, arbeidster, dochter van Petrus
Johannes Huij smans, geb. Willebroek (B), arbeider en Petronella Nieuwlaat,
geb. Roosendaal, arbeidster.
Kinderen: Gerardus Comelis * 1857 en Charles * 1860.
-zoon Gerardus Cornelis,
geb. 3-9-1857 Ossendrecht, huisnr. B31, overl. 9-1-1936 Bergen op Zoom,
arbeider,

huwde 27-10-1879 Ossendrecht, Maria Theresia Bogers, geb. 18-12-1859 Ossendrecht,
huisnr. B23, arbeidster, dochter van Lodewijk Bogers, geb. Ossendrecht, arbeider,
en A.C. Goris, geb. Ossendrecht, arbeidster,
huwde tweede keer 9-10-1893 Woensdrecht, Petronella van Ginderen, geb. 4-7-1853
Woensdrecht, huisnr. A136, dochter van Petrus van Ginderen, arbeider, geb.
Essen (B) en A.C. Dalemans, geb. Woensdrecht.
Zij was eerder gehuwd met Carolus van den Berg 1849-1891 Woensdrecht, zoon
van Petrus van den Berg, arbeider en A.C. Nieuwlaat, arbeidster.
Kinderen:_Louisa Maria Johanna * 1879, Ludovicus Franciscus * 1882,
Franciscus Adrianus * 1883, Comelia Rosalia * 1884, Catharina * 1885, Johanna
Catharina * 1887, Anthonius Frederic * 1892, Petrus Johannes * 1894,
Alphonsus Marinus * 1896 en Elisabeth Maria * 1899.

-zoon Anthonius Frederic,
geb, 20-9-1892 Breukelen Nijenrode, overl. 1975?, grondwerker, koopman,
huwde Cornelia Ludovica van Veldhoven, geb. 16-1-1893 Woensdrecht, dochter
van Comelis Henricus van Veldhoven, geb. Woensdrecht en C. Maas, geb. Wouw
Kinderen: Comelia Gerarda * 1917, Ludovicus Johannes * 1922, Comelius
Aloysius * 1924, Maria Petronella * 1925. Jacobus Cornelius * 1929,
Alphonsus Cornelius * 1930 en Johanna Amolda * 1932.
-dochter Cornelia Gerarda,
geb. 13-12-1917 Woensdrecht, overl. 18-5-1969 Bergen op Zoom,
huwde Ludovicus Wilhelmus Wils, geb. 16-6-1915 Woensdrecht, overl.
3-12-1991 Bergen op Zoom, timmerman.
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LAMEIR
Martinus, huwde Anna Comelia Hertogs

-zoon Amandus,
geb. 1.781 Kalmthout (B), overl. 26-7-1845, Woensdrecht, 64 jaar, kuiper
huwde Johanna Maria Stoffels, geb. 10-6-1776, Woensdrecht / Hoogerheide,

overl. 25-4-1847 Woensdrecht, 71 jaar, dochter van Michael Stoffels, geb.
Hoogerheide en van Elisabeth van Oevelen, geb. Woensdrecht.
Kinderen: Anna Cornelia * 1808, Maria Theresia * 1814,
Petrus Johannes * 1816 en Adrianus * 1818.

-zoon Petrus Johannes,
geb. 28-2-1816 Hoogerheide, overl. 10-3-1893, Woensdrecht, 77 jaar, kuiper,
grutter, winkelier,
huwde 27-2-1850 Ossendrecht, Suzanne Cleiren, geb. 23-7-1817 Ossendrecht,
overl. 3-4-1879 Woensdrecht, 61 jaar, landbouwster, dochter van Adriaan Cleiren,
geb. Ossendrecht, landbouwer en van Maria Theresia Verhaven, geb. Zelzate,
landbouwster.
Kinderen: levenloos man 1856, Maria Louisa * 1857 en
Comelius Amandus * 1860.
-zoon Cornelius Amandus,
geb. 21-10-1860 Woensdrecht. huisnr B113, overl. 10-8-1934 Woensdrecht,
kuiper, klerk,
huwde 3-2-1893 Ossendrecht, Johanna Smout, geb. 13-4-1867 Ossendrecht,
arbeidster, dochter van Jacobus Smout, geb. Ossendrecht, arbeider,
tapper en van J.T. Buurmans, geb. Ossendrecht, arbeidster.
Kinderen: Adrianus * 1893, Jacobus Petrus * 1895, Maria Theresia * 1896,
Maria * 1898, Emile * 1900, Petms Adrianus * 1902, Helena Cornelia * 1904,
Catharina Aldegonda * 1906, Paulus * 1909, Mathilda * 1910 en Gerard * 1910.
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-zoon Adrianus,
geb. 7-12-1893 Woensdrecht, overl. 13-10-1989 Bergen op Zoom, grondwerker,
huwde mei 1921 Cornelia van Ostaay, geb. 6-9-1899 Woensdrecht, overl. 14-2-1980
Bergen op Zoom, dochter van Ludovicus Philippus van Ostaay geb. Woensdrecht,
rietdekker, landbouwer en van A. de Backer, geb. Wouw.
Kinderen: Adriana Johanna * 1922, Ludovicus * 1923, Marie * 1924, Bemardus *
1926, Johanna Catharina * 1928, Amoldus Petrus * 1930, Paulus Johannes* 1931,
Franciscus Comelius * 1932, Louisa Cornelia * 1933, Martinus * 1935, Elisabeth
* 1937 en Betsy Frederica * 1939.

-dochter Johanna Catharina,
geb. 28-9-1928 Woensdrecht, overl. 10-10-1989 Bergen op Zoom,
huwde Ludovicus Bolders, geb. 13-7-1924 Ossendrecht, overleden voor 1989.
13 kinderen.

MICHIELSEN
Cornelis geb. Essen (B).
huwde Johanna Keteleers, geb. Woensdrecht.
-zoon Johannes, geb. 15-7-1796 Woensdrecht-Zuidgeest, oven. 18-10-1842 Woensdrecht,
46 jaar, arbeider,
huwde 11-1-1823 Woensdrecht, Maria Steynen, geb. 1799 Austruweel (B), overl.
31-12-1861 Woensdrecht, 62 jaar, dochter van Joannes Baptist Steynen en
Johanna Cloots.
Kinderen: Johannes Petrus * 1835 en Joannes Baptist * 1841.
-zoon Joannes Baptist,
geb. 12-1 - 1841 Woensdrecht, overl. 30-3-1888 Woensdrecht, 47 jaar, arbeider,
huwde 24-11-1866 Woensdrecht, Maria Anna Schrauwen, geb. 28-5-1842
Woensdrecht, overl. 20-8-1904 Woensdrecht, 66 j aar, arbeidster, dochter van
Adrianus Schrauwen geb. Steenbergen Kruisland, molenaar en Adriana Huijbregts
geb. Woensdrecht.
M: Alphonsus * 1878.
-zoon Alphonsus
geb. 19-8-1878 Woensdrecht, huisno. B87, overl. 17-6-1943, koopman,
huwde Maria Hugens, geb. 20-7-1880 Wijk bij Duurstede, overl. 5-4-1957
Bergen op Zoom.
Kinderen: Johann * 1905, Josina * 1908 en Bemardus * 1913.
-zoon Johann
geb. 9-2-1905 Blankenstein, (D) overl. 17-1 1-1989 Woensdrecht, koopman,
huwde 29-4-1925 Ossendrecht, Maria Louisa Ketelaars, geb. 18-2-1906 Ossendrecht,
dochter van Jacobus Ketelaars, arbeider, geb. Ossendrecht en Christina de Vos,
geb. Ossendrecht, arbeidster.
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dichtbij de naluur. Hun kinderen en klainkinderan
kwamen hier veel op bezoek. Zijn achierkleinl<inderen Ruben an Berend, die graag bij ham kwamen
noemden hem ,_Opa bps".
Hij was een man die niet op de voorgrond trad, mat
ziin auto begeleidde hij zijn vrouw an vele andere
beiaarde mensen. Oma ragelde do zaken, Opa was
arbii en genool.
Samen waren ze als gelovige mensen lid van hat
Seniorenkoor van onze kerk.
Ongeveef tot ziin 80513 jaar ging het goed mei zijn
gezondheid. Door aan ziekte an oparatia kon vader
niet maar pratan an zingen. Dit wierp hem sterk
terug op hernzeir. Konlakt onderhouden mei zijn
vele bakenden werd hierdoor moeilijker. Dit veranderde het leven van Jan sterk. eveneens het verlies
van zijn schoondochter. Dit alles maakta zijn laatste
iaran niet makkaliik.
Door de loegawijda en niet atiatende zorg van zijn
vrouw. kinderen en Jo en Adrie, kon hij lhuisblliven.
Hier stierf hi] zacht an rustig. We mogen geioven dat
opa mag verder leven bij onze lieve Hear. Dat hii
daar mede opgenomen mag worden door Maria. de
moeder van Jezus van wie hij een grote vereerder

In dankbare herinnering aan
JAN MICHIELSEN
echtgenool van
WIES KETELAAHS
Hij werd geboren te Blankenstain (Dld.) op 9
februari 1905. Hij overleed thuis op 17 november
1989. De uitvaartdienst vond plaats op 22 november 1989 in de R.K. kerk te Hoogerheide. Daarna
volgde zijn crematia ta Breda.

Ik heb een mooi leven gehad
-

daarvoor ben ik iedere dag O.L. Heer dankbaar.
Wees daarom bij m n starven niet bedroefd
als 0.1.. Hear komt. is het goed:

ik ban er amid voor kiaar.

Deze gedachie had ziin vrouw eens gelazen en
bewaard. voor haar werd hier haar man Jan. opa
zoals ze hem zelf noemde mee gakarakteriseerd.

Volgand jaar zouden ze 65 jaar getrouwd geweest

WES.

zijn. Hun 60-iarig huwalijk konden ze nog in goede
gezondheid viaren. wanneer we verder leruggaan in

Jan. echlgenoot, vader. opa. vriend
Eledankt en rust zacht.

het verleden. dan kunnen we ons Jan Michielsen
nog herinneren als de man. die met ziin vrachtwa-

Voor Uw gebed en madelevan beluigen wii U onze
op:-echte dank.

gen alle dagen ondarweg was. Samen met zijn

vrouw draef hij Café Casino op de Ftaadhuisslraat.
Biina 30 jaar geleden hielden ze hiermee op, om te
gaan genieten van de rust aan de Dennenlaan.

Fam. Michielsen

Wies Kalalaars bleof lot op hoge lee ijd een sierka

T

vrouw. Zij airaaide tang een vitaliieil naar lichaam an

In dankbare herinnering aan

gees! uit. In haar eigen wereld blaoi zij lo! biina op het
laalsi zichzelf. Natuurlijk was zeker hulp g9b0d9n_ E9"
naasle buurvrouw was ais een angel haar een sleun an

het lange en welbesteda leven van

Ioeverlaal.
Wies had aan aciiei leven geleid. Zij was voor haar
gezin en daarbuiten een markanlo persoonliikhaid.

MARIA LOUISA - WIES - KETELAAFIS
sedert november 1 989 weduwe van
JOHANN MICHIELSEN
Mijn moeder. onze schoonrnoeder. oma an ovargroolmoeder ward geboren op 18 maart 1906 te
Ossendrecht.
Wei varzorgd en voorzien van het H. Sacrament
der Ziekan overleed zij in haar gaboorteplaals in
Verpleeghuis Mariahove op 7 maart 2000.
Zaterdag 1 1 maart hebben wi] haar vanuit de varlrouwde parochiekerk van O.L. Vrouw Hamalvaarl
te Hoogerheide begeiaid naar het crematorium ie
Bergen op Zoom.
Daar namen wii op aarde voorgoed afscheid van
naar. Uit ons oog vardwenan maar wel sprekend
tot ons han.
Voor uw aanwezigheid en belangstelling bi] haar
overliidan zaggen wij dank.
Kinderan. kleinkinderen en achierkiainkinderen.
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Hal mat anderen organise-ren an lelden van allerlei activileilen was haar een lust an leven. Zii wisl wat za wilds
an list zich niel snel van de wijs brengen.
Je lr0f ze op vele plekken aan In een reisclub, da K80
en het R.K. Seniorankoor. Wies was er. Naast haar
inzet ganool ze samen mei haar man van he! leven.
Na de Fiaadhuisstraat werd do Dennenlaan vate iaran
een galiaide woonplek.
l__angzaam moest zij hel leven laten vieren. Ook hat verlles van dlerbare geileiden trot haar diap. Eersl ging
haar schoondochler Irene heen. daama volgden nog
haar galialde echlgenoot Johann en nog mam enige
18'6" geleden haar dochter Guus. Ha! waren zware
klappen zeker voor een moeder.
Zij vearde echter telkens weer op an ging haar Igngg
lavensweg. Zes woken geleden moasl zii varhuizen.
Mariahova werd de plaats van alschaid van hat leven.
Ze had hel leven Iiei gehad maar bovenal mensen, iong
an our! lot de iongsla toe.
Ze kon gaan. Haar iaven was volbrachl. Oud worden
vond zij mooi hel oud zijn vroeg heel wal van haar,
Z1] is nu herboren als de nieuwe mans. die zij wilda ziin
bi] haar en onze Schepper.

Moedar. schoonmooder en lieve oma, wij danken u voor
uw leven voor ons.

TIJDING
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VAN DE MOER

Petrus
huwde Catharina Hendrix.
Kinderen: Joannes * 1697 en Adrianus * 1699.
-zoon Joannes
geb.24-1-1697 Putte, overl. 3-10-1767 Putte,
huwde Anna van Welle, geb. 1-8-1706 Putte, overl. 18-10-1741 Putte, dochter van Pieter
van Welle en C. Bierens.
huwde tweede keer Maria Wijnen, geb. 1716 Lillo (8).
Kinderen: Petrus * 1725, Comelius * 1727, Adrianus * 1729, Maria Catharina *
1730, Paulus * 1733, Maria Catharina * 1736, Dionisius * 1738, Elisabeth * 1740,
Jacobus * 1740, Comelia * 1742, Anna Maria * 1744, Johanna Catharina * 1747,
Michael * 1748 en Joannes Ludovicus * 1753.
-zoon Petrus
geb. 11-11-1725 Putte, overl. 4-5-1792 Woensdrecht,
huwde 6-7-1749 Ossendrecht, Elisabeth Krijne, geb. 29-10-1744 Ossendrecht, dochter
van Henricus Krijne en C. van Valkenburg
huwde tweede keer 8-5-1763 Ossendrecht, Maria Anna Lambrechs, geb. 8-2-1737
Ekeren (B), overl. 20-1 1-1806 Woensdrecht, dochter van Jacobus Lambrechs
en Maria Smits,
Kinderen: Comelius * 1750, Anna Catharina * 1754, Maria * 1756, Petrus *
1759, Jacobus * 1759, Adrianus * 1762, Anna Isabella * 1764, Cornelius * 1765,
Johannes Baptist * 1767, Maria Catharina * 1768, Petrus Joannes * 1770,
Adrianus * 1772, Anna Comelia *1775, Johanna * 1777 en Johanna * 1780.
-zoon Petrus Joannes
geb. 16-4-1770 Woensdrecht, overl. 12-10-1813 Woensdrecht, 43 jaar,
landbouwer te Zuidgeest,
huwde 26-1-1800 Woensdrecht, Jacoba Bril, geb. 25-2-1780 Kruisweg (B), overl.
27-10-1852 Woensdrecht, huisno. C1, landbouwster, dochter van Joannes Baptist
Bril, geb. Zandvliet en M.E. Michielsens, geb. Zandvliet. Jacoba Bril huwde
tweede keer 22-12-1814 Woensdrecht, Adriaan Eskens, geb. 25-5-1791
Woensdrecht, overl. 4-6-1816, 25 jaar, landbouwer.
Huwde derde keer 17-4-1818 Woensdrecht, Petrus Swagemakers, geb. 31-3-1786
Woensdrecht, overl. 24-11-1870 Woensdrecht, 84 jaar, zoon van Gabriel
Swagermakers, geb. Woensdrecht en C. Musters, geb. Woensdrecht.
Kinderen: Petrus * 1801, Joannes Franciscus * 1802, Johanna Catharina * 1804,
Isabella * 1805, Johanna Josina * 1806, Maria Catharina * 1808, Anna Catharina
* 1809, Adriana * 1811 en Maria Josepha * 1813.
-zoon Petrus
geb. 4-4-1801 Woensdrecht, overl. 25-8-1855, 54 jaar Ossendrecht, landbouwer
op de Aanwas,
huwde 24-1-1823 Ossendrecht, Anna Catharina Jacobs, geb. 31-10-1800 WoensdrechtHinkelenoord, overl. 1-11-1864, Ossendrecht, 64 jaar, landbouwster, dochter van
Michael Jacobs, geb Hinkelenoord en Ida de Bie, geb. Kruisweg (B).
Kinderen:_Petrus Joannes * 1823, Ida * 1825, Antonius *1826, Anna Catharina *
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1828, Joannes Baptist * 1830, Maria Jacoba * 1832, Maria Josepha *l834, Anna
Comelia * 1835, Jacoba Catharina * 1838, Adriana Sophia * 1841, Louisa
Catharina *1843 en Johanna *1846.

-zoon Joannes Baptist
geb. 25-1-1830 Ossendrecht, overl. 24-2-1908 Bergen op Zoom, 78 jaar,
landbouwer-rijksveldwachter,
huwde 2-9-1864 Woensdrecht, Petronella Melsen, geb. 19-4-1831 Ossendrecht,
overl. 3-7-1905 Woensdrecht, 74 jaar, landbouwster, dochter van Martinus
Metsen, geb. Zuidgeest, landbouwer-burgemeester en Maria Catharina
Comelissen, geb. Zuidgeest.
Kinderen: Martinus Petrus * 1865, Petrus Ludovicus * 1866, Ida Maria
Catharina * 1868, Susanna Louisa * 1870, Joannes Baptist * 1871, Petrus
Alphonsus * 1872, Anthonius *1875 en levenloos vrouw 1876.
-zoon Petrus Ludovicus
geb. 23-12-1866 Woensdrecht, overl. 12-3-1933 Woensdrecht, huisno. A3, graanen meelhandelaar, molenaar,
huwde Hendrika Moerkens, geb. 7-6-1873 Wouw, overl. 26-4-1912 Woensdrecht, 38
j aar, dochter van Petrus Moerkens, geb. Roosendaal, arbeider en H. Jongeneelen,
geb. Roosendaal, arbeidster.
Kinderen: Louisa Maria *1909, Joannes Baptist *1910 en Maria Petronella *19l1
-zoon Joannes Baptist
geb. 20-2-1910 Woensdrecht, overl. 21-5-1987, molenaar,
huwde 23-2-1938 Halsteren, Anna Cornelia Gijzen, geb. 6-3-1909 Oud-Gastel, overl.
voor 1987, dochter van Christianus Gijzen, geb. Oud-Gastel, landbouwer en Jacoba van Meer, geb. Oud-Gastel.
Kinderen: Ludovicus Christiaan * 1938, Christianus Antonius * 1940, Petrus Maria * 1942 en Jacoba Louisa Adriana * 1945.
-zoon Ludovicus Christiaan
geb. 29-8-1938 Woensdrecht, huisno A3.

Bronnen:
doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811
geboorte-, huwelijks- en overlijdensregisters Burgerlijke Stand vanaf ongeveer 1811
bevolkingsregisters vanaf ongeveer 1830
streekarchieven Zevenbergen, Etten-Leur, Prinsenbeek, Oosterhout, Heusden, Eindhoven
gemeentearchieven Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Ruchphen, Tilburg,
’s-Hertogenbosch, Rotterdam, ’s-Gravenhage.
gemeentearchieven Antwerpen, Essen, Kalmthout, Wuustwezel
Rijksarchieven ’s-Hertogenbosch, Middelburg, ’s-Gravenhage.
Rijksarchieven Antwerpen, Gent
Centraal Bureau voor Genealogie, ’s-Gravenhage
Nederlands Repertorium van Familienamen, Meertens Instituut voor Dialectologie,
Amsterdam
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“EEN DORP VOL CAFEETJES”
Een verhaal over, en terug blik naar de vele
cafes die in een bepaalde periode te Ossendrecht hebben gestaan, verspreid over
het hele dorp, in een dichtheid per aantal
inwoners zo als nergens in Nederland
voorkwam. De naam die we daaraan ver-

binden wordt “Ossendrecht het cafe-dorp”
We gaan i 350 jaar terug als beginpunt in
deze geschiedenis, bij melding van de
bouw van een herberg. Er zouden er nog
vele volgen. Een eerste reactie zou dus
kunnen wezen: daar moet veel gedronken
zijn. We laten dat toch even in het midden,
maar voeren wel aan dat, en zeker toen, het
cafe ook een sociale functie kende van een
stukje samenkomst, geborgenheid en ontspanning. Het kaartspel en biljarten, buurtschaponderonsjes, kennis en koopdagen
zijn daar voorbeelden van, met ook de
nieuwsgaring daar omheen. Bij gebrek aan
krant, radio en televisie werd nieuws overgedragen door conversatie, en na een week
van noeste arbeid was men daar vaak wel
aan toe. Men dronk een pintje bier, een
borreltje of glaasje wijn omdat dit aangenamer en veiliger was dan het water uit de
put, sloot of regenbak, waar immers ziektekiemen welig tierden.
In dat verband dronken ook de vrouwen en
kinderen bier. Algemeen was dit volksdrank nummer een. De brouwers deden
hun best en brachten het in verschillende
kwaliteit en sterkte.Later toen de kof e
werd ingevoerd, nam deze drank al snel
een plaats in bij baancafés en afspanningen. Te Ossendrecht verschenen met name
het Brabantse en Hollandse kof ehuis. Ieder café had zijn naam, maar op een enkele

na, staan ze nergens genoteerd. Wel naam
en adres van de cafébaas met toewijzing
van een A- of B-vergunning. Zomaar bier
verkopen in een kamertje was er na 1881,
en zeker met de nieuwe wet van 1905, niet
meer bij.
Het is jarenlang mijn hobby geweest de cafénamen terug te vinden. Dat vergde veel
tijd en onderzoek van aktes, processen of
verkopingen, en voor gesprekken met ouPagina 54
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deren moesten heel wat deuren worden geopend. De voldoening is dat het moment
komt dat je weet waar en wanneer stond
er in Ossendrecht b.v. een “Keizershof’,café “Den Wijngaard”, cafe “De Ark”
en aan de buitenkant van het dorp cafe “tot
Hier en niet verder”. Om vervolgens vanaf

de kleinste herberg van 17m’ ook de andere locaties over het hele dorp in kaart te
brengen met drie- of viermaal zo veel tap-

pers, was weer een stap.
Daarbij aangeven hoe dit alles ontstond en
bijna totaal weer verdween.De leefwijze
beschrijven van onze ouders, van wie een
aantal is geboren in Duitsland, in het gouden tientjes tijdperk, of aan de Zuiderzee.
De geschiedenis van de Brabantse polderjongens op werklocatie in Luxemburg,
rankrijk of Engeland. Zij legden Walcheren droog in 1945 en in 1953 na de watersnoodramp waren ze weer actief aanwezig . De geldelijke vergoeding voor dit
soort werk heeft veel bijgedragen tot de
vorming van het bezit van een eigen huis
en de opbouw van Ossendrecht. Het hele
levenspatroon is nu veranderd. Toen, op
zondag na de hoogmis, was er drukte in de
cafes. Na een zware week en daar overeen
ook nog een zware preek, moest er toch
wat worden weggespoeld. Natuurlijk waren er die te diep in het glaasje keken (zij
kuisten hun glas), Was dat brassen? Of waren daar soms problemen op de achtergrond? Voor anderen hielp de cafétherapie:
die konden op maandag, met de muziek in
het achterhoofd, er weer vlot tegenaan. We
willen geen kreet “vroeger was het beter”,
er is immers later ook veel goeds toegevoegd aan het leven al moet je soms wel
wat oude glorie inleveren. De geschiedenis
van onze voorouders met hun wel en wee,
spreekt ons zeker aan , en mag niet verloren gaan!!
Hoe kunnen we dat realiseren:
In een verhaal met misschien te weinig
beelden‘?
Een lm met misschien te weinig tekst‘?
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Omdat bijna iedere Ossendrechtse familie
bij dit caféverhaal betrokken was, kiezen
we voor beide opties, met een verzoek aan
u de oude doos of fotoalbums te raadplegen voor eventuele aanvullingen.
Met John van Dooren, die al veel camerawerk verrichtte, komt het lmwerk in goede handen, gesteund daarbij door Sjos
Hendrickx die voor muzikale begeleiding
zorgt.
Het verhaal, in samenspraak met de redactie van de Heemkunde kring, kan geplaatst
worden in “de Tijding”en het zal, evenals
de lm, uit meerdere delen bestaan.
Begonnen wordt met de herbergen aan de
oudste weg van Ossendrecht, die van Bergen op Zoom naar Antwerpen. In de 80jarige oorlog genoemd “de Spinola virtua-

lien wegh” een belangrijke baan, ook in de
Franse tijd, die wij de naam gaven “de Putse steenweg”. In i 1650 bouwde men daar
de eerste herberg. Er zouden er meerdere
volgen, gepaard gaand met een zekere nijverheid, die we u niet willen onthouden.
Ook niet de historische beelden van het
toekomstige Grenspark. We brachten met
de camera een bezoek aan het cafe en eethuis “Puts Meuleke” en aan restaurant “Jagersrust”, (de afspanningen) voor toeristische bezoekers! I
Wij hopen spoedig een eerste deel aan te
kunnen bieden en zien reikhalzend uit naar
de resultaten van uw zoekactie, die u kunt
melden bij:
John van Dooren
tel. 0164 - 672962
Jac van den Bussche tel. 0164 - 613374

Ingezonden brief: dobbele Wietj es
Met genoegen lees ik steeds uw verzorgd
tijdschrift. Ik sluit mij ten volle aan bij het
artikel, brief van Janus Verswijveren en

Naast dit molentje stonden er een paar
schragen met planken op. Dit was het
kraam van "De Makker’s" vrouw. Hierop

wil eveneens de Brabantse gemoedelijk-

lag steeds een aanbod van snoep, waar-

heid van het Zuiderkwartier onderlijnen.
Naast de andere verhalen, heb ik veel

onder de beroemde "dobbele wietjes"
ook wel eens "nobbele wietjes"genoemd.

deugd beleefd aan dat over "de dobbele

Naast witte lagen er ook gele en roze. De

wietjes", op blz.50, 2002,3. Ik herinner
mij deze snoepjes ook nog zeer duidelijk.

frisheid van het uitgestalde was ver te
zoeken en ik heb ze dan ook nooit gekre-

Pas 77 jaar geworden, kan ik mij het vol-

gen.
Mijn vader, die in Gent geboren is, had

gende nog zeer goed herinneren. 70 jaar

daar een nicht wonen, die een snoepwin-

geleden en dat zeker tot 1940, stond op de
grote Kermis van Kapellen en Putte het

keltje had. Ook zij verkocht de "dobbele
wietjes": witte, roze en gele. Misschien is

kindermolentje van "De Makker". Als ik
me niet vergis kwam deze uit Zandvliet.

het vervaardigen van deze snoepjes afkomstig uit
de provincie
Oost-

Het Paardenmolentje had geen motor. Hij-

Vlaanderen. Immers Verrebroek en Gent
liggen beiden in deze provincie.

zelf trok, na eerst ontvangen te hebben, de
molen in gang en liet hem op mankracht
draaien.Grotere kinderen mochten helpen

en kregen dan een gratis ritje aangeboden.

Tot zover mijn verhaal.
05-03-2003

Binnenin stond een kreunend orgeltje,
waarvan de boeken wel eens haperden en

dan kwamen er steeds dezelfde monotone

P.L.Verpraet

zeurklanken uit tot dat "De Makker" de
rnuziekboek een stevige duw gaf.

Reigerslei, 8
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Informatie voor de lezer
“Tijding” is het periodiek van de heemkundekring
“Het Zuidkwartier” en verschijnt 3x per jaar. Het
Zuidkwartier betreft het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom, omvattende de plaatsen Hoogerheide,
Huijbergen, Ossendrecht, Putte en Woensdrecht.

Bestuursleden:
de heer J . van den Bergh
Putseweg 36, 4631 CN Hoogerheide
de heer J. van Loon, tel. 0164 — 67 27 82
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen

worden ingewonnen bij: de heer J .1-Ialters, Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht - tel. 0164 — 67 28 54
Tevens zijn losse nummers van “Tijding” bij hem
verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 3,25 per stuk
(van het lopende jaar € 4,00) Speciale uitgaven en
dubbeltijdingen kosten € 4,00 per stuk. (Van het lopende jaar € 5,00) Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De contributie bedraagt vanaf 1-1-2003: € 14,00 per jaar, per
gezin. Leden woonachting buiten de gemeente

de heer J.Wi1s,tel. 0164 — 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
de heer P. de Dooij, tel. 0164 — 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht
CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
VAN “HET ZUIDKWARTIER”
Heemschut:
Vacant
Toponymie:
Vacant
Evenementen:

Bestuur

Woensdrecht wordt € 6,00 extra aan portokosten in
rekening gebracht. Voor Bel gie € 7,00.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie ten name van

’t Kwartierz
de heer J. Wils, tel. 0164 — 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide

penningmeester “Het Zuidkwartier” bij de Rabo-

de heer J. Halters, tel. 0164 — 67 28 54

bank te Ossendrecht op nr. 14.05.21.437, of op gironummer 276.04.67 ten name van Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht.

Stene11hoef2, 4641 CH Ossendrecht
Archeologie:

Distributie:

mevr. K. Sion (secretariaat), tel 0164 — 67 26 78
Eikenlaan 3, 4641 GB Ossendrecht
Oude handwerktechnieken:

Nadruk van, of overname uit “Tijding” van een artikel of
gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder
toestemming van het bestuur en dc schrijvers van de artikelen niet toegestaan. De heemkundekring “Het Zuidkwartier” aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl of de juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van dc ondcrtekenaars.
BESTU UR HEEMKUNDEKRIN G
“HET ZUIDKWARTIER”

mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal, Raaclhuisstraat
114, 4631 NJ Hoogerheide, tel. 0164 — 61 25 36
Zanggroep:
de heer A.A. Ots, tel. 0164 — 61 60 20
de Wilg 31, 4631 DD Hoogerheide

Redactieraad:
kopie inleveren bij de heer J .Halters,
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht

tel. 0164 — 672854
Oude talen, gezegden, spreuken enz.:
de heer W. Groffen, tel. 0164 — 61 24 41
Pasteurstraat 51, 4631 LE Hoogerheide

Voorzitter:
mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Aanwas 40, 4641 JJ Ossendrecht
tel. 0164 — 67 25 63
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Tel. 0164 - 60 38 04
Secretaris:
de heer J .1-lalters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Tel. 0164 - 67 28 54

Documentatie:
de heer J.Halters, tel. 0164 — 67 2854
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Kruidentuin:
de heer A.P. Princen, tel. 0164 — 62 01 87
Burg.Moorsstraat 25, 4631 EC Hoogerheide
Museum:
mevr. F.Stoutjesdijl<-Jansen, Aanwas 40,
4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164— 67 25 63
Fotografie:
de heer A. Kil, tel. 0164 — 67 28 87

Penningmeester:
de heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht

Moleneind 37,4641 SB Ossendrecht
Genealogie:

dc heer A. van Veldhoven, tel, 0164 — 67 45 05
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht

Tel. 0164 — 67 26 62

Op dc voorplaat een fragment van de kaart van Jacop van Deventer, cartograaf(l5l2 — I575), gekopieerd met toestemming

van de uitgever M. Nijhoff te ‘s-Gravenhage.
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