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TIJDING 2010-l

INHOUD

DE HILLE I HET ROOMSE LEVEN IN OSSENDRECHT

RELIGIEUZEN UIT OSSENDRECHT

EEN BELANGRIJKE DAG UIT HET LEVEN VAN
MARIEN VAN DEN EIJNDEN

DUBBELPORTRET VAN THIL EN FRIE VAN DOOREN

INTERVIEW MET NOLDA vos

DE SCHROEIJERS IN OSSENDRECHT

DIALECTVERHAAL: DE KAT VAN TAANTE RWOOS

Us

SPEUREN IN HET GEHEUGEN
-Q-.'

VOORWOORD
Jae van den Bussehe zet zijn eafeetjes deze keer even in de waeht en dompelt ons onder in het Rijke
Roomse Leven in Ossendrecht. Je kunt werkelijk niet voorbij gaan aan dit fenomeen. Eeuwenlang werden
de Brabanders overheerst door het katholieke geloof. Het is vandaag de dag voor de jongeren niet meet in
te voelen hoe de kerk elk moment van de dag ons leven hier beinvloedde en zelfs bepaalde. Vanafpagina 3.
Ossendrecht spande hierin echter wel de kroon, want mochten zc in de omringende dorpen dergeiijke
religieuze optochten houden? En wat vindt u van de indrukwekkende lijst met namen van Ossendrechtenaren die zuster, broeder ofpriester werden. Pagina 20.
De Ossendreehtse lmmaker John van Dooren doet er nog een sehepje bovenop en komt met een artikel
over zijn ingetreden oom en tante. Pagina 28.
Maar ook in het interview van Adrie Dobbelaar met Nolda Vos uit Hoogerheide zien we de invloed die de
katholieke kerk bier had. De oorlog en de plaatselijke politiek komen eveneens aan bod.
Lees op pagina 37.
Op pagina 47 heeft Martin Braem, voorzitter van de Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder, voor
ons de stamboom van Sehroeijers uitgespit en toegespitst op de Sehroeijers die vanuit Zandvliet naar
Ossendrecht kwamen. Tilly Schoonen-Schroeijers doet haar duit in het zakje met enkele anekdotes. Zie
pagina 59.
We besluiten met twee korte onwaarsehijnlijke verhaaltjes, te weten De kat van Tcidnte R woos van Willy
Groffen en Speuren in het geheugen van Jeanette van den Berg. Beide gebeurtenissen blij ken waar te zijn!

Helaas is er in de vorige Tijding toch weer iets mis gcgaan met een onderschrift. Op p. 32 is de onderste
namenrij weggevallen in het artikel over Emiel en Pierre Raaijmakers, daarom geven we u die hieronder
nog een keer in zijn geheel. We willen natuurlijk we] weten wie er in de Tijding staat!
(v.l.n.r ) Bovenste rzj: Annie van Hees, Treat Jansen, Marie Louise Jansen, Loes Claessen, Marie Louise
Su_vl\'eI"b1:yk, Rina Hugens. Ria van Put, Lenie Molnar. Colette wm Eekeren M1'da'els!er1_'j: rector Kerremans.
Ellie Verhoeven, Hannelte Poncin, ZusterEméri1o, Marij ke Raaijmakers (D.v. Emiel), Mariette den Onden,
Thea van cleR zen,. Voorsre
Annie Derksen, Marlies dc Bonl, C'orn'e van den Eyrulen, Bep Blom

lnhoudz
~
-

Voorwoord, r-edactie............................................................................................... ..
02
De Hillel Het Rijke Roomse leven in Ossendreeht, Jac van den Bussche .................. ..p. 03
Priesters en religieuzen vanuit Ossendrecht in dienst van de kerk, Jae v d Bussche
20
Een belangrijke dag uit het leven van Marien van den Eijnden, redactie
metfoto 3 uit het album van defamilie Van den Eijnden ............................................... ..p. 26

— Thil en Frie, twee kloosterlingen uit het Ossendrechtse gezin Van Dooren, ................. ..p. 28
- In gesprek met Nolda Vos: “4O jaar lang was ik -elders- mevrouw Geelhoed",
a'o0r/Idrie Dobbelaar .............................................................................

.... ..

37

- De familie Schroeijers in Ossendreeht sinds 1799, door Martin Braem ......................... ..p. 47
- Enkele familieanekdotes van de familie Schroeijers, verteld door Tilly SchoonenSchroeljers ...................................................................................................................... ..p. 59

- De kat van taante Rwoos, Vl lly Gro en ........................................................................ ..p. 60
— Speuren in het geheugen, Jeanette van den Beg-Buzjs
62
- Informatie voor de lezer, redactie .................................................................................. ..p. 64
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DE HILLE
a'oorJ. van den Bussclze

orige keer waren we net de Dorpsstraat overgestoken om het eafeetje de Hille l de
Nijverheid te bespreken. Maar in dit belangrijke gebied tussen kerk en kerkhof, De Hille,
genaamd, gebcurde nog meer.
Zo had in 1805 Eduard van Mattenburgh er pereelen gekocht die tien jaar later na zijn dood
overgingen op zijn dochter Joanna Antonia Margaretha, getrouwd met Johannes Dommer, alweer
een Belgische grootgrondbezitter uit Aalst.
De erfgenamen van het eehtpaar Dommer-Mattenburgh verkochten in 1850 maar liefst 48
bezittingen in Ossendrecht!
Sinds I 830 pachtte landbouwer en burgemeester Willem Melsen Nuijts bij hen perceel nummer
209 waarop een boerderij en grote werkschuur stonden. Deze sehuur werd tij dens de bouw van de
nieuwe kerk - 1896/1897 - als noodkerk gebruikt.
In 1850 was zoon
Antonius Melsen en
diens vrouw A1legonda van den
Eijnden in de ge1egenheid dc gepachte
boerderij te kopen,
tegelijk met nog negen andere aankopen
uit de bezittingen
van de en/en Dommer-Mattenburgh.
Hieronder viel een
tweede boerderij
oostwaarts van de
Putseweg.
Deze werd later
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In Ossendrecht is er nogal eens gewisseld van straatnamen. Ook hier is dit het geval. Op de

telcening is de aangegeven Kerkstraat de huidige Dorpsstraat en de huidige Kerkstraat was
destijds (rand I830) nog maar een paadje. De heer Coveliers die aan beide zzjden van dat
paadje grond had gekocht, heefi toen simpelweg deze weg afgesloten!
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’T EEKEL HOF
In 1882 werden, na overlijden van de genoemde boer en boerin Melsen - van den Eij nden,
gronden bij de boerderij op het dorp verkoeht aan de Antwerpenaar Frans Coveliers, gehuwd met
de Ossendrechtse Johanna de Beukelaar. Zij zijn de stichters en boomplanters van het ‘Eekelhof’ ,
waarop een varkensfokkerij met houten stallen werd gecreéerd. Deze gok viel goed uit, want hij
haalde in 1894 de tweede prijs met een van zijn beren.
-

--

--*1-li'

'">

*

'--Q--—-'-' '-

_-~,—@-an-—--~-.-_-. .-pl --_¢p~

Varkens-Fokkeritj van
’t Eekel Ho '

Ossondrecht,

Volbloed Yorkshire Varkens. Groote s00I'L
en gekrulst I-Iongarie's ras,
met I10 aerate prijzou bekrot-ud.
Jnngo Z-Hagan on ltrwren van de [IlllJt!\H\$l'I0l'L an utklamniiiig wordon
vrmr lnlI;_|i.-' |Iri_jz-~r- 5-~l-\\'n|'rI

W‘.

\'"t'P-'-"1-P <lu1=i~-Iijk -In vuli-mg ail:-an op ta govan.
i

De latere gok was daar een roomboterfabriekje op te starten.
Hiertoe leenden zij f 5000 en bouwden in 1895 voor de elf man sterke eooperatie deze fabriek
met stoomvoorziening. Voorwaarde daarbij was dat, als de zaak onrendabel bleek, men zou
stoppen en het bouwwerk aan hen toe zou komen. Was Coveliers meet handelaar ofnegotiant dan
leider van een zuivelfabriek‘? Men beweerde dat heimwee naarAntwerpen de oorzaak werd om te
stoppen.
__- .-~ _ ,a_.
5-; 3 _ - :.;»;._
""8 0: ''\ LC-‘i
“'1'”:
hill "'91"
‘E ':
’1 (
’
‘-' —-;_
J
is
A ‘s
*"'
7 ““* _A M1‘‘M
Ep I
_ '.
mpg
‘ "etckeni v n ‘
_
-=*~ i '.4‘ A. j -l “Q55 I I-¢c|uSe
pe
.
¢~
‘“ /I
4'1
_ '
Igbtitcrfabriekje I
‘

lift?

Eae

I

I

1*"
m

l NWMMW

"-‘"‘"“"§ft‘"‘*‘_'A‘f‘ff:f_'f"f“‘f;

‘E5

,
W

:1; ..--" _V 1%)’

4
.

Pagina 4

M

,.J?Z!I‘.$I}Ill}l-.-ZA3--if-111"-N4-1‘-‘“"¢l‘?It,€T_7_.T'..IlLlC‘..-._.I

'

$-12 ?

-~

*—";-3
‘ ,

5;

_:;f‘r..':

'

fI‘vm

‘

- ..

’ *

____;_-.» ,__

I..l U-~
I3;ll Iii‘; I
‘:
;

' I
-w’

: : 12, I§l‘\ -

'
"
.' ._ 14:“
"ll:f'

‘ ~61

~

‘T

In I895 werd de boerderij
van Melsen gesloopt en op
deze plaats werden twee
hoge huizen gebouwd. In
het ene trole burgemeester
Theuns, -hier woont nu
oud-wethouder J0 van
Dijke met zijn vrouw-, en
in het andere huis,
- 1898, kwam
gebouwd In
eichoreifabrikant Frans de
Beukelaar-Jacobs te
wonen.
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VILLA
(IN 7)
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Bovenr situatieschets Eikelhofvan 18871/m I 928
In 1887 kwam er een in steen opgetrokken villa en
theehuiskoepel en rond 1891 Woonden zij daar
met hun gezin en vier personeelsleden. Daar
kwam het dienstmeisje Kaatje Dierckx nog bij.
Linksboven: Belgische vluchtelingen uit de WO l
op de trap van de villa Het Eekelhof
Rechtsonder de vluchtelingen voor het theehuisje.
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4- De hondenclub hield de trainingen op het
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Eekelho/I Links van onder naar boven:
opperwachtmeester De Ridden Gunst Jansen.
Toon van Loon, Frie Daanen,
Rechts van onder naar boven: Timmermans, Toon
van de Bogaerd met hond, Johan Ongerin en
~_;l_ pakman Dupke van Dzjke.
"‘-—_I@q-_
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De verdere gronden werden aangekoeht door de eongregatie van de zusters van Oudenbosch.
voor de bouw van klooster met tuin, kleuter- en meisj esschool.
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HE T RIJKE ROOMSE LE VEN IN OSSENDRECHT
Vanaf 1901. toen de ZUSI€I‘S Franeiscanessen uit Oudenboseh Zich in Ossendrecht vestigden,
kwam hicr het Rijke Roomse leven tot bloci. Bchalvc dat zij het meisjesonderwijs vcrzorgden,

vormden zij samen met de plaatselijke geestelijkheid de drijvende kracht bij de opriehting van
allerlei organisaties. Onderstaande foto‘s geven hiervan een indruk.

De Frame-isr"anessen van lzet Sinf-Elisabetlz—ge.s'li<'/It
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1/I 1909 I»'lL’1’(l(’ pastoor Wijt\'l1'et :i/'/I 4(l¢p/arig p/'I'esIe1_'/'1Ibilemn. Op de
vooigrontl zit hi/' met linlcs naast hem burgenzeester Theuns en reclzts
wazzrsri-/Ii/Izli/l< de /leer Coveliers. .4a11 de lnlile/134'/den twee van zijn vi/_'/i
prieste/'hroer.s'.
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I/ooraans-taamle
dames uit Os..\'eI1clI'eclIt zetten
ZlCli in voor cle
!1IlSSl€HG(lll\'i'll7g

De eerste .S'(£CI‘(l—

H1£’iTISpI'()(‘E’SSl&’
wertl in l 932
geliouden op het
voetbalveld.
Later op l?£’f
Marktje.

Nog even op de
foto alvorens
naar Rome le
l'€I‘U‘(~’l\’l{(’/7. Al

deze leden van
cle KJ. V
moesten wel self
deze reis
betalen. belialve
Net Diericlor zittend dercle
van linlrs ~ zij
had lie!
winnende lot
_getrolrlten.' lzaar
lieltet ward
betaald.’
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HET SINT ELISABETH-GESTICHT

Meisjesondenovijs
Op de Berghoeve op Calfven was in 1847 al een sta gemaakt met het geven van ondeiwijs aan
zes meisj es door de zusters Aloysia Vreugde, Cecilia v.d. Veeken en Clara Dekkers. Mevrouw de
Baronesse Osy de KnyffuitAntwerpen steunde het geheel nancieel.
Eind l9de eeuw was het gebouw bij de Berghoeve aanmerkelijk in verval geraakt en groeide de
behoefte om in het dorp een zusterhuis te bouwen met kleuter- en meisj essehool daaraan
verbonden. Een vurige wens ook van pastoor Wijtvliet, die door de gemeente werd gesteund met
een toezegging van f 400 perjaar. Met deze gegevens vertrok de pastoor naar de Congregatie van
de zusters Franciscanessen te Oudenbosch, en kwamen de plannen in een stroomversnelling.
Een perceel van 220 roeden van de familie Melsen kon Worden aangekocht in de Dorpsstraat voor
f 2.500. Het te bouwen complex was naar het voorbeeld van het gestieht te St. Jansteen in
Zeeuws-Vlaanderen. Met de nodige aanpassing zouden de kosten in Ossendrecht oplopen naar
f25.000. De akkoorden werden getekend en de bouw kon beginnen.
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De inwijding van het Sint—Elisabeth-Gestieht

Onder grote belangstelling, pastoor Wijtvliet en burgemeester
Theuns voorop, werd op 5 september 1901 de school, als eerste in
het bisdom, plechtig geopend. De
zusters Prisca en Judoca startten
de kleuteropvang, in de volksmond de bewaarschool genoemd.
Snel volgde daarop de uitbreiding
voor lager onderwijs in de vorm
van een nieuwe meisjessehool.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog,
met het vluehtelingenprobleem uit
Belgié, werden er nog drie lokalen
bijgebouwd.
De kloostertuin kreeg een opsierbeurt door de bouw van een grote
grot, met daarin het beeld van de
Heilige Maagd Maria. Een
geschenk uit dankbaarheid van de
heer en mevrouw Mattheeussens,
dat na negen jongens nu eindelijk
hun dochtertje Maria was geboren.

~-

De allereerste klas uit 1901

De grot geschonken door defamilie Mattheussens uit

danlcbaarheid voor de geboorte van een dochtertje.
I
I
.--|

u-n
iv
-.1

Zr: Barbara met haar naaiklas
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Van I847 tot I977 zijn er 150 zusters vanuit de congregatie van
Oudenboseh in Ossendrecht werkzaam geweest. Recordhoudster
was zuster Gregorine die, hoewel
in twee periodes, hier 23 jaar verbleef. Zeer velen hebben haar
gekend.
Het aantal klaslokalen nam toe om
aan het aeht jaar lagere onderwijs
te kunnen voldoen met daarbij
kleuteropvang en een naaisehool.
Deze laatste kreeg grote bekendheid in de streek, omdat naast verstelwerk er ook lessen werden
gegeven en diploma’s konden worden behaald voor lingerie, kostuumtailleuse en coupeuse. De
leraressen, zusters Barbara en
Makaria, deden dat voortreffelijk.
Zuster C lementien zette een andere toon in de kloosterkamer: meisjes konden bij haar piano leren spelen.
Pagina 9

Zr: Gregorine met
haar leerlingen.

Ze l1eejt23jaar
voor de ldas
gestaan in

Ossena'rech

H,
____J

VI‘

Leel
Jaffrozm-' Tonnie
(Verbragge) met
haar ltlas.

-

-

_

Naaisclzoolt/e.'
Zittend v.l.n.1t
Yvonne van den

Bussche.
Yvonne Bogers,
Dina van Loon,

Johanna Nuyts,
Staand v.l.n.n
Wies Huygens,

Jeanne Jansen,
Lenny Kriezels
Leny Bogers,

zuster Makaria.
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Reta-hrs.‘ ook de
ltleatertjes van de
bet-vaarscltool _
__
moesten Iieges III
de S(.'ll()()llJt1I7I't'€II
zitten. I
En lriei bevon het

if

‘
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al: er werd ijverig

zilverpapier
gespaard voor de
I?1lSSl£’.

De wijkverpleging
ln 1924 startte een zuster uit de orde van dc Franciscanessen in samenwerking met de plaatselij ke
dokter Franken wijkverpleging onder de naam Wit-Gele kruis. Rond I930 had zuster Louisa in
het E.K.huis in de Do1psstraat_ en later op dejongensschool. een eigen spreekuurtje met kleine
bchandelingen. Dc z.g. hoogtezonkuur werd haar ook toevettrouwd. Dc dokter was zecr
ingenomen met haar hulp.

In het doipsbeeld van toen zag men met grote regelmaat de etsende wijkzuster met wapperende
rokken op wcg naar haar paticntcn. ‘Dc mooistc tijd van mijn leven bracht ik door in Ossendrecht‘,
keek de 93-jarige zuster Louisa terug. Met gepaste trots vettelde ze me de eerste gediplomeerde

wijkverpleegster te zijn geweest. die dit werk moeht doen. Veel namen van Ossendrechtenaren
die 2c ti_idcns dc zickenvcrzorging, stcrvcnsbegeleiding en het opbarcn van doden had ontmoet,
stonden haar nog helder voor de geest. Door gebrek aan verpleegkundigen bij haar congregatie

sloot wijkzuster Louisa. inmiddels voorzien van auto. dit tijdperk in 1962 af.
Dames heltnlpzaam
in de wi]'.tI"t=eiplegi/lg.‘
Vlnr:
Marie de Crom, Net
van der Poel, Jeanne
Nn_1»'ts-Paasseiz.
HI e v r o u w
Erlixltoven-de Vbs,
(ale vn:nm' van doltter
Edixlzove/I),
nzevrouvvJacobs van
de Berglroeve. de
wijltveipleegster Til
Kil, Zns van o'er
Poel, en de zztster
van de Cong/egalie.
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De Heilige Kindsheid
In tegenstelling tot Hoogerheide, Putte en Woensdreeht heeft Ossendrecht altijd het recht gehad
processies door het doip te houden. Waar men dat recht niet had, hield men processies op
partieulier tcrrein. bijvoorbceld rondom een klooster.

In Ossendrecht waren er in die tijdjaarlijks vier processies. namelijk:
in het voorjaar dric dagcn achtcreen in allc vroegte (er Inocst immers dc rest van de dag gewcrkt

worden) de rondgang voor de vruehten der aarde.
in de zomermaanden volgen de Heilig Hartprocessie en de optocht van Heilige Kindsheid.
als sluitsmk op 8 septcmbcr dc bCdCV£18I'I naar Bercndrccht.
De zusters organiseerden en maakten alle kostuumpjes voor de jaarlijkse optocht der H.
Kindshcid, die op wcreldmissicdag plaatsvond. Dit was een missicgcnootschap ten behoeve van
kinderen. Een hele stoet met boerenwagens en voetvolk trok door het dorp. taferelen uitbeeldend

zoals de Heilige Familie. engeltjes. de paus. paters en zusters en de kinderen uit de missielanden.
Tijdens de optocht werd er door dc meisjes
gecollecteerd. De zusters trakteerden hen

later op ehocolademelk.
LTH"

"-'».-is

Boven: er wera'en hele stellage gevormd.
<——Nellie Witllagen op de ezel. Dit tafereeltje
stelt Jozefen II/[aria voor op weg naar ale

vol/rstell1'ng.
-1
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I/.l.n.n de
kinderen Jae,
Jeanne. Frie en
Cato van
Dooren uit het

Bergstraatje.

%>el meisjes
Wilden ook wel
eens zustertje
zijn.

China was één
van de rni.s'.s'ielanden, waar
zieltjes gered
tnoesten worden.
De sclni/'veI'
I??0(.'l1l oolc wel
eens als
cltineesjje
meedoen, ntaar

a

hij staat niet op
dézefoto.
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Een onderdeel van
de H. KlI1(llI€l(l.S'()p—
toelit, waai'.relIt'jnlijlr in 1926.
V. l.n.r. op de l\'(t‘I'.'
Louis vd Poe],
Alfons Smits,
Jae van Dooren,
Nara’ (le Wit

EH"
iilill‘

en de pans van dat
jaar was Jules

Hemlrilts.
-.-

Voor de kar: ? en
reclits Marcel
Moors

_ _
'1
_
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Meisjesjeugdwerk
Het was 1928 toen men besloot eenjeugdwerk op te richten voor katholiekejonge vrouwen onder
de naam K.J.V_, met als basis het kloostergebouw. Hieruit ontstond ook de naail-(ring voor het
missiewerk en de armen van Ossendrecht. Onder de bezielende Ieiding van kapelaan Van Netten
en hoofdleidster zuster Sylvina kwam het meisjesjeugdwerk tot stand. Toen in I937 de congregatie van de heer Adan het Eikelhofkon kopen, kreeg dit j eugdwerk een overweldigend gevolg,
mede door het bijzondere talent van onderwij zeres Dien Mous en ondersteuning door de
geestelijke adviseurs kapelaan Wij nen, De Kroon en Voeten. De vraag was: wie was daar
eigenlijk nietbij.

Oprichting in 1928 van het katholiekejeugdwerk
Vl.n.i1 zittend aan tafel de dames Jacobs, Dien Musters, Van Aalst, De Beukelaar; pastoor
I’ermunt, kapelaan Van Netten, de dames Adan, Van den Eijnden, Van derPoel en Van Dooren.

Staand ?, Cloots, Timmermans, Timmermans, Adan, Frieda Hendrikx, Cor Verbrugge, Rosalie
Vereesen
Liggend: Helene de Beukelaar en Johanna Suykerbuyk.
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Boven: opening van de K../. I/.
Ucatholieltejonge vrouwen) bij
de grot in ale ltloostertuin.
Midden: de meisjes -ofmoeten
we zeggenjonge damesdollen op het Eikelliofiwaa/*
ook op de achtergrond het
clublntis ‘ale hut 'st0nd.
Onder." een dag/'e kamperen in
het bos bi/' het pannengeleg.
Dit Ierrein was ltiervoor ter
liesclziltlcing gesteld door de
directezn; de heer Jochem
Hendricks.

‘

- -veins

_...,1";
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at-_
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Reclztsonder: Dien Mous, een belangrijlre lrraeht in het
meisjesjeugdwerk
-w
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De KJII/I 'ertjes
lltatltolielte
jonge ineisjes)
werden begeleid
door KJ V 'ers
tlratlzolielte
jonge vroznren.)

Op (le have/tste
foto zit in liet
tnidtlen leidster
Hilda Bogers,
t1Zl(IClt3lSlC’v toto
Nellie Witllcigezt
en op tie
onderste

leidster Ida
Jansen.
Met tellcens als
geesteli/lt
begeleider
kapelaan
De Kroon

T
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Het 100-jarig bestaan
I84?-194? Een eeuw katholiek meisjesonderwijs in Ossendrecht ging gepaard met feestelijkheden op het Eikelhof. Vooraf een plechtige mis met drie Heren. eindigend met een serenade
van harmonie De Hoop. De zusters hadden dit dik verdiend.
De oorlogsj aren zijn ze zonder grote gevol gen doorgekomen.
Leerlingen van de jongens-school, die door de Duitsers was bezet, hadden er tijdelijk een
onderkomen. Z0 ook de mareehaussee. Tussen oktober 1944 en mei 1945, toen het noorden van
Nederland nog niet bevrijd was, verblevcn hier dwangarbeiders vanuit Duitsland, die nog niet

huiswaarts konden keren.

Verdere uitbreiding
Een pluspunt in de jaren vijftig was de oprichting van een school voor voortgezet gewoon lager
onderwijs. Voor meisjes die niet uitgebreider wilden of konden doorstuderen was dat een
welkome aanvulling.
Het duurde tot I951 vooraleer Ossendrecht -en dus ook de scholen- voorzien werden van
leidingwater. De waterput en handpomp hadden in het kloosterhuis hun tijd gehad.
Het geheel zag er niet rooskleurig uit voor een renovatie. Hoe nu verder met de toen nog
buitenstaande toiletten en de wat bekrompen leslokalen? De overheid had geen geld voor
nieuwbouw, maar de eongregatie van de zusters van Oudenbosch, gehecht aan Ossendrecht, nam
het heft in handen en hood een nancieel voorschot aan, waardoor twee nieuwe scholen konden
Worden gebouwd. De Zuster Marie Adolphinesehool voor lager onderwijs. en Hummeldonk voor
kleuteropvang, werden in 1967 in gebruik genomen.
Een jaar later werd het klooster en de oude school verkoeht aan de Volksabdij O.L.Vrouw ter
Duinen. die het verbouwde tot een bejaardenhuis, dat dc naam Mariahovc kreeg.
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In de Harmoniezaal van Van der Poel werd lzet afscheid
.

.

.

gevterd van de allerlaatste Franclscanessen In
Ossendrecht.
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Zes zusters konden hier nog voor Worden ingezet tot ze zelf de pensioengerechtigde leeftijd
hadden bcrcikt. Z0 waren er in 1977 nog maar dric Zusters, Waarvan een als klcuterlcidstcr op

Hummeldonk. De 131-jarige verbintenis tussen de zusters uit Oudenbosch en dc Ossendrechtse
gemeenschap liep ten einde op laugustus 1978.
Deze dag van afschcid bcgon mct ccn plcchtigc H M is uit dankbaarhcid naar dc Congrcgatie toc.

In dc-: feest- en hannoniezaal vem/oordden pater Van Geffen en burgemeester Van Gils dc
bijzondere herinneringen aan de
zustcrs, mct 101° cn dank narncns

dc Ossendrecht bevolking.
lnmiddcls is Mariahovc vcrhuisd

naar de Kerkstraat en op dc plaats
van het oude gebouw staan nu
gezellige bejaardenwoninkjes
aan het nieuw gecreéerde straatjc
het Kloosterhof.
Naast dc zusters uit Ouclenbosch
waren er ook religieuzen van
eigen bodem. die u op dc
volgende pagina's vindt.-b
.~

Z0 was het...... ..

v.@2nvn/WA

I

'57 1.1 ‘/’

en Z0 is het geworden.
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Priesters en religieuzen vanuit Ossendrecht in dienst van de kerk
I.

Jacobus Raats: geboren te Ossendrecht in 1734, was 34jaar lang pastoor te Steenbergen.

2. Antonius Adrianus Melsen: geboren 22 november 1842. Hij werd in 1868 als eerste Ossendrechtenaar
tot priester gewijd. Werd pastoor in Hoeven en Nispen. Overleed 29 januari 1910, 67jaar oud.
3. Antonius Aloysius Melsen: geboren 20 juni 1879. Priester gewijd en vanaf 1921 rector te
Oudenbosch. Overleden 9 november 1942 te Rucphen op 63-jarige lee ijd.
4.

Gaston Melsen: geboren 13 oktober 1903. Priester gewijd 2 juni 1928. Als missionaris van het H Hart
van Jezus vertrokken naar Brazilié. Daar overleden 7 oktober 1969 in Juiz de Fora.

S.

Adrianus Petms Kriitcr: geborcn 6 mei 1886. Redemptorist vanaf 191 1 missionaris to Brazilié, was 66
jaar priester. Overleden te Brazilié in 1977.

6.

Petrus Comelis Kriiter: geboren 30 december 1884. Als Redemptorist te Roosendaal gewijd 29
september 1905. Was 69jaar priester. Overleden in 1974.

7. Janus Swering: geboren in 1886. In 1910 priester gewijd in de orde der Kapucij nen.
8.

J .B.C. van den Eijnden: geboren 31 juli 1901. Priester gewijd 29 mei 1926. Was pastoor te Hontenisse
en emeritus pastoor te Kloosterzande. Overleden 20-4-1980.

9.

M.F. van den Eijnden: geboren 1 maart 1903, priester gewijd 2 juni 1928. Was pastoor te Schijf.
Overleden ll-l 1-1970.

I0. Aloysius [Louis] Musters: geboren 30 mei 1943, priester gewijd bij de paters Passionisten te Mook.
(Foto p. 11 Tijding 2008-3)
I1. Anselmus [Antoon] Musters: Augustijn, priester gewijd 25 mei 1940. Maar hij draagt pas op 18

november 1945 zijn eerste H Mis op te Ossendrecht! (Zie foto hiemaast+f0to p. l 1 Tijding 2008-3)
I2. Prosper [Adr] Musters: Augustijn, priester gewijd 25 september 1932. Eerste H Mis in Ossendrecht 2
oktober 193 2. Later pastoor bij Namcn.
I3. Petrus Maximillianis van Mechelen: geboren 26 januari 1913. Vertrok naar het Duitse Friistenzéill
voor zijn priesterstudie bij dc paters Maristen, Waar hi_i op 1 november 1937 werd geprofest. Zijn doel
was uitgezonden te mogen Worden naar de missie. Dit mocht echter niet zo zijn, na een ziekbed
overleed hij in Duitsland op 9 oktober 1938.
l4. Adrianus Jansen: geborcn 22 dcccmber 1894, pricstcr gcwijd 10 maart 1921. Was pastoor to
Willemstad en Riel. Ridder in de Belgische Kroonorde. Overleden te Riel 14 september 1966.
15. Marinus Krinkels:Priester gewijd 13 sept. 1949. Redemptorist te Roosendaal. Inmiddels overleden.
16. Levinus van Hoof: ingetreden als broeder op 20 augustus 1931.
I7. Godefridus van Dooren: geboren 9 nov.l920. Frater Jezuiet in dc missie te Djakarta, lndonesié. Is
ovcrleden maart 1999 op 78-j arigc lccftijd.
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()7 4e van links: Janus Swering. zoon van het schoolhoofd

10 Louis Musters zijn le H.Mis in 1945

—

13 Petrus van

Mechelen

08 en 09 do
broers Jan en

Rinus van den
Eijnden

25 en 26 do
Zusters (in

tweeerlei
belekcnis) \/an
den Eijnden

ma 'L:.':'1D\ R'.JCHT|I‘_‘.E »:j.5oAcmm<.
AAN
051-: EEQv\/MRDEI» Hamea»:

Alle vier uit
één gezin

PETRUS ?\/AN MECHELEN
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Nu elders rm priesrer gewj/'0' re :1jn, /nivam de niezrwbzr/c/can
prie.s'rer uiteina'elg'/'/t lerug naar ()s.ser1dr'ec/1! en werd me!
:[/'n ouders _/éesleli/k 1'/zgehaald door hruidjes en
dorpelingen. Dan droeg hij zijn eerste plec/nige Heilige
Mis up in ale eigen parocf/lie/(er/c. Duurna \»verd er
fi>esIgevi0rd, meesral in /1 erpa Iro/mat naast dc /(erk.
bmwz 1 7 Frie van Dooren en
onder 23 hroeder Fe/'d1'/1a/zdzzs

Hi£'I'()II(/6?!‘ geef/i Ma/‘fen van den E1/'nden (19) 21:/'n ouders
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Adrianus van Veldhoven: geboren 19.10.1932. Priester gewijd 25 juli 1957 te Nijmegen bij cle
lnissionarissen van Scheut. Werkzaam geweest in dc Fi1ippijnen.Overleden 1.10.2007 in O'drccht.
Marien van den Eijnden: geboren 4 juli 1939. Priester gewijd 3 juni 1965. Lid van cle orde van cle
Witte Paters en 40 jaar werkzaarn in de missie te Tanzania. Momenteel verblijvend in het klooster te
Dongen.
Cees van der Poelr geboren 25 januari 1932. Redemptorist, in 1952 vertrokken naar Brazilié en daar
nu nog woonachtig.
Piet de Beukelaar: geboren in 1902 als zoon van Bernard de Beukelaar. Was pastoor te Schotenhof.
Florentius de Beukelaar: geboren als zoon van Stan de Beukelaar en Louw dc Vos. Deze laatste is een
stiefzuster van Z M Adolphine.

Ferdinandus [Ludovicus van den Bergh]: geboren 30-7-1902, gestorven 17.12.1982 in Breda
en begraven in Huijbergen. Lid van de Broeders van Huijbergen.

Kaatje Dierkx, Zuster Marie Adolphinez geboren 3-3-1866. Franciscanes. Overleden 9-7-1900. Zalig
verklaard 24-1 1- 1946. I-leilig verklaard 1 oktober 2000.
Zr Maria Gcrardus [Louisa van den Eijnden]: lid van dc Zusters van Licfde te Tilburg. Overleden 28
febmari 1989 te Ti lburg en aldaar op het kloosterkerkhofbegraven.
Zr Moeder Maria Magdalenie, [Joanna van den Eijnden]: lid van de Zusters van Liefde te Tilburg.
Geboren 16 januari 1905. Overleden 10 juli 2001 en begraven op het kloosterkerkhofte Tilburg. Zij
was overste te Sibolga in Indonesié.
Zuster Hendrika Dierks: Werkte in Brazilié en overleed in het klooster v. d. Zusters Franciscanessen
van Maria tc Goorcind in Belgié.
Zuster Justina Melsen: geboren 17-12-1843, geprofest in 1867 als Franciscanes te Oudenbosch.
Overleden in 1878.
Zuster Maria van de Moer: geboren 15-3-1843, geprofest in 1877 als Franciscanes te Oudenbosch
Overleden in 1923.
Zuster Fabiana Joosen: geboren 18-2-1877, geprofest in 1898 als Francicanes te Oudenbosch.
Overleden in 1954
Zuster Nathalie Melsen: geboren 18 september 1884, geprofest 18-9-1906 als Franciscanes te
Oudenbosch. Overleden 9 augustus 1910, slechts 25 jaar oud.
Zuster Magdaleni van der Poelz geboren 23-2-1906, geprofest in 1927 als Franciscanes te
Oudenbosch.Over1eden in 1950.
Zuster Cunera de Dooy: geboren 12-2-1914, geprofest in 1934 als Franciscanes te Oudenbosch. Is
inmicldels overleden
Zuster Paschalis, [Mathilde van Dooren]: geboren 3.3.1907. Claris. ls overleden op 22.5.1994.
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35. Zuster Jo van Mechelen: Religieuze.

ls overleden.
36. Zuste1‘I\ioteltie1‘s: gcborcn 2 mei 1915. Religieuzc
te De Wilderd bij de Zusters Franciscanessen. Zij

is met twee andere overgebleven zusters vanuit De
Wilderd overgeplaatsl naarHerenta1s.
37. Zuster Angela Jansen: Zij deed haar intrede op 10
oktober 1958 bij de Zusters Franciscanessen van
Bergen op Zoom ['t Catrientje in de volksmond].
“H1*! eerste lmlfjaur iras 1'l\'p0.s‘{ul(mr. (luurnu twee
/oar rmvice. Bl/' gesc/2i/\'r/zeld deed‘/e (Ian nu drie
jaar_,"@ crezrwlgc)p1'Q/&'.s‘.s"1'c’. Nu dc’ no\'i('iuals!l/'¢l l.7(:'II
ilt in dc ('()IllI7IlllIlf(’ll van llet.-1.B.G gum; 1t'()II(’II en
haalde lk ml//2 dlpl0ma'.s' \Ielpleeg/(1mzlige en
krauImlcullekwli/lgmz. [k lzeb 1] juur in Lie\'c'nsberg gewer/tr. Poor 1'e1plegi11g en \'er:0rg1'/lg hen
ik m'ergepluat.\'I naar dc’ Z:1.s'Ie/ts" van l.iQ/Zle re
Tlllmrg en ik 11'w'l\'re (luur 18_/our lung . 1‘l’[(’l ml]
6!)“ hen lk in de VUTgegaa/1. Doe nu* alweer ll
jam‘1'r(/in‘flliger‘swez'k bl/' ale ZllSf£’I‘S run L1'c{/(/0 011
worm vo/gelm'jaar Zlljaar in ()iste1'\1'('/'/t. ()1) 8se]1Ienzlver v1'er1'l\' ml/‘n 50-jarigin/rede." ( * 2008)

De “Pater”
Niet iedereen die zich geroepen voelde tot het religieuze leven heeft dat kunnen bereiken en
kwam niet aan dc gclofte toe. Weer andercn zijn later uitgetrcden en hebben hun titel verloren.
Maar in Ossendrecht kent men een uitzondering.
Een jongen van een jaar oftwaalf, dcrticn gaftc kenncn wel iets te voelcn voor het priestcrschap.
Daar keken zijn ouders vreemd van op, evenals de onderwijzer en zeker de pastoor van het
dorp. . Maarje wilt en kunt zoiets niet weigeren: Gods wegen zijn vaak ondoorgronde1ijk.Toch
deed de pastoor een extra
briefje bij het doopbewijs
voor de Eerwaarde van
het seminarie: “Als het
met deze jongeman {och
lets wordt, dan heb ilc er

nog wel meer voor U, zo
schreefhij.
Na verloop van tijd gaf
genoemde student.
zonder aan professie to

zijn toegekomen, er de
brui aan met de Zeldzaamhcid dat zijn titel
behouden bleef.
Zijn verdere leven
noemde men Sjcf “Dc
Pater van de Mu11ekesdreef,” naar de straat
waarin hij woonde.-t
SjefB0gers alias De Pater
Jaargang 33. 2010 nr. 01
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EEN BELANGRIJKE DAG UIT HE T LE VEN
VAN MARIEN VAN DEN EIJNDEN

Geboren: 4 juli 1939
p

A

Zo te zien was de interesse in het
priesterschap a1 vrocg aanwezig bij
Marientje.
Op 3 juni 1965 is het dan zover en
vliegt Marien op een aparte manier
uit: hij wordt tot priester gewijd. Hij
trad in de voetsporen van zijn
hcerooms Jan en Rinus van den
Eijnden. Zie pagina 21 rechtsonder.

p

._

_

~
i

Voor de voordcur van het ouderlijk
huis de boerderij De Vijverhoeve in
de Vijverweg in Ossendrecht poseert
hij tussen zijn ere ouders Tiny en
Guust van den Eijnden. Zieook p.22.
Ook de dorpelingen begeleiden hem
graag tezamcn met dc prachtige
bmidjes naar de bomvolle
Ge mdiskerk, Waar Marien zijn
eerste heilige mis mag opdragen. Hij
wordt hierbij geassisteerd door zijn
broers Emile en Antoon in de vorm
van misdienaars en de plaatselijke
pastoor de heer Koenraadt.
Nadat er 's avonds nog een
uitgebreid fecst volgde in het
patronaat naast de kerk, koos Marien
voor de missie in de ‘warme 1anden',
in dit geval Tanzania. Hij zou daar
ruim veertigjaar blijven tot hij in
2006 met pensioen temgkwam naar
Europa. Hij verblijft nu in Dongen in
het klooster van de Witte Paters.-F

Pagina 26
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Thil en Frie, twee kloosterlingen uit het
Ossendrechtse gezin Van Dooren
door John van Dooren

Inleiding:
oen Franciscus van Dooren begin 20" eeuw huwde met Anna van den Eynden waren zij
zich niet bewust van het feit dat twee van hun kinderen hun leven in dienst van God
zouden stellen.
Natuurlijk waren Franciscus en Anna zeer christelijk en het was dan ook niet voor niets dat in
hun tuin aan de Bergstraat op Calfven een Mariagrot stond.
.-W
Ir
.
.

Uit hun huwelijk werden 10 kinderen geboren, keurig netjes opgedeeld in 5 zonen en 5 dochters.
Het derde kind uit hun huwelijk werd op 3 maart 1907 geboren en kreeg de doopnamen Mathilda Apolonia van Dooren. Haar roepnaam was Thil.
Zij groeide op in een gezin, Waar na haar geboorte nog zeven kinderen zouden volgen.
Het negende kind uit de familie was een zoon, die op 9 november 1920 werd geboren. Hij
kreeg de doopnaam Geofridus Maria van Dooren met Frie als roepnaam.
Het leven van Thil en Frie kende veel gelijkenissen. Er was natuurlijk een groot1eeftijdsverschil,
maar beide kozen er voor om tijdens hun leven veelal dezelfde weg te volgen. Om hun 1evensloop ko1'tte beschrijven zal ik proberen hen beide apart te belichten.

Pagina 28
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THIL VAN DOOREN:
Thil van Dooren is van jongs af aan een
meisje geweest, dat niet graag op de
voorgrond trad. Op zccr jcugdigc lccftijd

sehreef zij echter al wel versjes en
toneelstukjes die dan voor de familie en de
buurt werden opgcvocrd.
Z0 sehreefzij op twaalfjarige leeftijd. ter ere
van de 44e verjaardag van haar vader. een
prachtig gcdicht_ waar nog lang in dc buurt
en onder de familie over nagepraat is.
In 1920 ging Thil naar de kweekschool in
Oudenbosch. hetgecn toen iets bijzonders

behaalde. Naast het hoofd van de school was
zij toen de enige leerkracht die volledig
bcvocgd was. Een mocilijkjaar voor haar op
die school was het jaar dat Thil een

combinatie had van de eerste en tweede klas.
waardoor Zlj toen maar liefst 53 lcerlingcn
onder haar hoede kreeg.

Naast het onderwijs ontplooide zij nog
andere activiteiten. Zo lag zij mede aan de
basis van dc toen bekende

K..l.\/.

(Katholieke Jeugd Vereniging) waarvan zij
in die tijd de hoofdleidster was. In de

was, omdat het in die tijd niet de gewoonte

zomermaanden werden cr o.a. bcdcvaarten

was. dat er na de lagere school verder
gestudeerd werd.

en etstoehten gemaakt, terwijl in de
wintermaanden twee toneelstukken

Thil wilde eehter dolgraag onderwijzeres

ingestudcerd en opgcvocrd werden.

worden en daarom ging zij vol overgave
verder "leren".

Zij was ook een van de deelneemsters aan de
reis naar Rome, die in K.J.V.-verband

In Oudenbosch was Thil klasgenotc van

gemaakt werd in het voorjaar van 1934.

Zuster Eugenia. die later nog enkele jaren
hoofd geweest is van het bejaardenoord
"Mariahove" in Ossendrecht.

Deze reis werd per trein gemaakt. De
deelneemsters waren gekleed in K.J.V.uniform en dc gchelc reis baarde uiteraard in
diejaren zeer veel opzien.
In september 1938 deed zij haar intrede in

Op de kwcekschool was Thil een van dc
betere leerlingen en met name in de
wiskundevakken was zij een uitblinker. In

het klooster bij de Zusters Clarissen te
Eindhoven en kreeg hier de naam Zuster
Paschalis.

1925 bchaalde Zl_[
haar diploma en
werd hierna me-

teen aangesteld als
onderwijzeres van
de 3e klas op het

Sint Elizabethgesticht. de
vroegere Ossen-

drechtse meisjesschool.
Omdat zij een van

de oudste kinderen uit het gezin
Van Dooren was.

kon het gebeuren
dat twee van haar
zussen, Jeanne en

To. tot de leerlingen van haar
klas behoorden.

Na haar dagtaak studeerde Thil ‘s avonds
voor haar hoofdakte. die Zl_[ na twee jaar

Jaargang 33. 2010111. 01

Zij had bewust gekozen voor de orde van de
Clarisscn. ccn orde die datccrt uit dc l3e
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positie op en stichttc dc orde van dc
clarissen. De leden van deze orde
onderwerpen zich vrijwillig. uit liefde voor

eeuw en die haar basis gevondcn hccft in dc
regels van St.- Franciscus van Assisi.

De nu heilige Clara van Assisi (ll93l1194.
Assisi, Urnbrié - ll augusnis I253. San
Damiano. Assisi) gaf onder invloed van

hun Schcppcr cn voor hun mcdcrnens aan
strenge regels. regels die voor ons moderne

Franciscus van Assisi haar maatschappelijke

mensen soms moeilijk te begrijpen zijn.

I

I
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Wat was nu precies een Clarissenzuster in de vorige eeuw?

Om dat in een paar zinnen te verwoorden
valt niet mee, maar ik wil toeh graag een
poging doen om het wat te verduidelijken.
Het beeld dat ik voor me heb, is het beeld
zoals ik me dat herinner uit de periode dat
mijn tante, Thil van Dooren, als zuster
Paschalis in het klooster leefde.

slotklooster is een sober gebouw met witgekalkte muren. Er was in de beginjaren geen
verwarming; op de houten, ongeschilderde
vloeren lagen geen vloerkleden en er werd
blootsvoets gelopen. Ook de deuren waren
van ongeschilderd blank hout.
De slaapkamertjes van de Zuster Waren ongcveer twee bij twee meter groot en sleehts

1&1-*'

4§Q

~.‘_,_}\‘~ _.. .

lemand die voor Claris kiest, stelt haar leven
in dienst van de armoede en 't gebed. De
stichteres van deze orde, Zuster Clara, wilde
een vrouwelijke tak stichten van de orde van
St. Franciscus, onder wiens leiding en medewerking de orde in het jaar 1212 tot stand
kwam. De zusters bidden en werken zoals de
Heilige Clara acht eeuwen geleden.
Ze wonen in een klooster, dat weer bestaat
uit een slotklooster en een klooster voor buitenzusters. Zuster Paschalis leefde in het slotklooster.
Dit slotklooster is alleen toegankelijk voor
dc slotzusters en bij hoge uitzondering worden andere personen hierin toegelaten. Het

Jaargang 33. 20101“. 01

voorzien van het aller-noodzakelijkste. Bij
het slot behoorde ook een slottuin, Waar
weer alleen de slotzusters toegang toe hadden. Het klooster met de tuin werd door een
twee meter hoge muur geheel afgescheiden
van de buitenwereld.
In dit klooster bestond de dagtaak van een
Claris uit werkzaamheden van huish0udelijke aard, zoals koken, wassen, sehrobben,
poetsen, herstellen van kleding enz.
Een groot gedeelte van de dag werd in beslag
genomen door gebed en meditatie. Voor het
gebed werd vroeger zelfs de naehtrust
onderbroken. Spreken met elkaar moeht zonder uitzondering één uur per dag en dat

TIJDING
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alleen tijdens dc reereatie. In dc slotmin verbouwden de Clarissen hun eigen groenten.
Vlees moehten zij niet gebruiken, maar vis
was toegestaan. Kwam er bezoek voor een
Claris. dan moest dat van te voren worden
aangevraagd bij Moeder Abdis (de hoofdzuster). Krceg je als bezoekcr toestemming

borduurden en wcefdcn wandklcden die werden verkoeht. Er kwamen meer veranderingen die wij menselijker zouden noemen. De
schcidingswand voor bezockers werd verwijderd, er werd verwanning aangelegd en
de C larissen kregen nu zelfs enkele vakantiedagen per _jaar_ waarbij zij dan buiten het

voor een bezoek, dan kwamje in een spreek-

slot moehten om familieleden te bezoeken.

kamer, waarin een scheidingsmuur stond.
Aan de ene kant van deze muur zat de bezoe-

Zij mogen nu ook vlees eten. Het slot is echter in al zijn soberheid gebleven; het bidden

ker en aan de andere kant de te bezoeken Cla-

en het spreekverbod is nog onverminderd

ris, vergezeld door twee mede C larissen. In
de scheidingswand was on geveer in het mid-

van kracht.

den een soort raam aangebracht, waarin

evenwel geen glas was gezet. maar wel een
tralievenster.
Aan de kant van de zusters hing daar een dik

zwart gordijn voor. dat bij de begroeting
even werd weggeschoven. maar daama weer
gcsloten werd. Dan kon het gesprek begin-

nen. terwijl men elkaar niet zag. Wilde je
elkaar iets geven. dan kon dat d.m.v. een
draaitrommel in de scheidingswand naast

hetluik.
De kapel die ook toegankelijk was voor gelo-

vi gen werd door de buitenzustcrs verzorgd.
Ook deze zusters moehten slechts bij hoge
uitzondering in het slot komen.

De buitenzusters vingen ook de bezoekers
op en gingen zelfs, wanneer het nodig was.

bedelend langs de deur bij de gelovigen om
de slotzusters te kunnen onderhouden. Voordat de buitenzusters op bedeltocht gingen
werd vooraf de noodklok van het klooster

geluid ter veiwittiging van hun komst.
Gelukki g zijn de hierboven beschrevcn
regels sinds Paus Johannes XXIII, in 1958

versoepeld. De slotzusters werden door de
Paus opgeroepen om niet langer totaal
afhankelijk te zijn van de "goede gaven" van

de mensen buiten het klooster. maar zelf in
hun levensondcrhoud te voorzien d.m.v.
arbeid die zij aankonden.

Langzaam maar zeker veranderde door de
versoepeling van de regels het leven voor de
slotzusters. Voor mij werd dit pas merkbaar

in het begin van de jaren zeventig toen ik
voor het eerst het slot mocht bezoeken.
Z0 gingen de slotzusters o.a. was verzorgen

voor andere kloosters en kapellen en regelden Zij de verkoop van hosties aan de kerken.
Zusters die een kunstzinnige aanleg hadden.

Pagina 32

Wat je als bezoeker van het klooster het
meest opviel, was de vrolijkheid en dc hattelijkheid die de Clarissen uitstraalden. Het

enthousiasme en de blijheid, die de loch
meest hoogbejaarde Clarissen tentoonspreidden. bracht je als bezoeker in een

sfeer. die niet onder woorden te brengen is.
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Toen in 1988 Zuster Paschalis haar 50-jarig

kloostersehap in Eindhoven vierde waren er
nog een twintigtal slotzusters. De meeste
van hen hadden de pensioengerechtigde leeftijd reeds bereikt en hadden dus als Nederlandse staatsburgers recht op een AOWuitkering.
Ook zuster Paschalis genoot, na haar 50jarig kloosterfeest, van haar pensioen en vertrok vanuit Eindhoven naar het kloosterbejaardenoord voor Monialen Witven te Someren.
Hier is zij op 22 mei 1994 op 87-jarigc leeftijd overleden en begraven.

In dankbare hennnering aan

ZUSTER PASCHALIS VAN
HET HEILIG SACRAMENT
Mathllde Apollonia van Dooren

In Nederland is het aantal religieuzen drastisch teruggelopen. Ook het Clarissenklooster krijgt bijna geen nieuwe zusters meer. In
de kloosters zoeken ze naar de oorzaak van
het teruglopen van de roepingen en er gaan
stemmen op om de strenge regels van vroeger terug in te voeren.
Hoe de zusters er zelf over denken weet ik
niet, maar Wat ik wel met zekerheid durf te
zeggen is, dat wanneer dit zou gebeuren de
zusters weer bereid zullen zijn zich aan de
oude regels te onderwerpen.

Vanaf 1993 betrokken de Arme C larissen uit
de Verenigde Staten het
Clarissenklooster te Eindhoven. Deze groepering
bescheidenheld was kenmerkend
voor haar. ze had geen hoge dunk van
trekt nog vanuit de gehele
zicnzell, ofschoon ze talenten genoeg
had.
wereld novicen aan, zodat
Ze zal vole [aren I11 het bestuur
Eenmaal in WllV9 mocht ze haarvrae

Geboren le Ossendrecht 3 maart

ujd besieden aan een hobby. ni

Clarissen IE Eindhoven 2 sep~

Nu hggen haar handen sul OOK naar

1907 lngetreden bij de zusters

temper 1938. EQUWIQG Professie 8
september 1943. Oveneden in

net Kloosterbejaaroenoord voor
Monialen WIIVOII te Someren op
Eerste Pinkslerrlag. 22 Mei 1994

Zuster Paschahs was een van de eersten (118 l EiI'Idl1OVG|'l mtrad. We
waren nog maar mei een kleine groep
Ill 1936 uit Helmond gekomen.
2|; was een flinke gezonde poslulanl
en dus heel welkom. Je kon haar van
alles loeverlrouwen. de re er, de
keuken, de boekhouding. Ze was
ijverig en levreden met alles. Ze drong
ZICi'1Z6ll noon op de voorgrond, want

naaien voor de missie.

hart. lenminste. . God weet nee net
nu van hefde klopt alleen voor Hem.
maar ook voor ons en a! haar titerbaren.
De Gees! heel! een meuw begin
gernaakt en Hij zal voltoozen wat HI]
begonnen is

Zuster Al'lQ€lUCCl8 en naar
dankbare medezusters
van het Zonnelied.
Famihe van Dooren

ze kan blijven voortbe-

staan. Door hun komst
bestaat heden ten dage nog
steeds te Eindhoven het
Clarissenklooster.
Ook wil ik hier gaarne een
citaat aanhalen uit het
"Eindhovens Dagblad"
geschreven in het jaar
1980 dat als volgt luidde:

Andere tijd?
lnomewemldvmagtmen diafofhetbvmvanaenslolzusternloteenmmmlljfsd
lsulteenandere jd.Ofookeenrellgleuzorlchnletbetarnutllgkanmaltenlnhet
ondelwljs ofln deveipleglng. Maar dlevragenzljn absurd.
Wljwellenwatheltwerkvanonzehanden ( ]dell]k)ulh1chI:wl] kunnenbemkenen
hoeveelarbeldsltrachterlnonzawelaldnogjammerlljkvannodals.
Maarwathetgebedulhlclitdatgaatorizerakemnaohlneblalnentaboven. Dat
kunnen we alleen vennoeden.
MaarhetlszekerdatElndhoven Eindhoven nletzouzllnzonderdltellandwaarvoor

hetwelzllnvanledemlnwonerdagelljkswordtgebeden.

Aldus een plaatselijk dagblad, waaruit duidelijk blijkt hoe moeilijk het voor modeme mensen
is om het leven van een Claris te begrijpen, anderzijds is er de bewondering en waardering
zeer goed in weergegeven.
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FRIE VAN DOOREN
Frie, die geboren is op 9 november 1920
ging na dc lagere school naar dc MULO. Na
deze doorlopen te hebben, volgde hij. vanaf
1937 de kweekschool in Oudenbosch.
Behalve dat hij goed kon lcrcn zat ook het

god dankcmi rial Hij uit mis nuidden een priesler
lxeefl gt-tionwu, rlelmi tvij ll mede, dat onze zoon en lrroer
Hz’. up zundag 4 uugnstus ms. om 10.15 uur aijn

Eerste pleclitige

toneelspelen hem in het bloed. Elkjaar werd

er op de kweekschool een toneelstuk opgevoerd, waarin Fric steeds dc hoofdrol toebc-

lioopl op la dragen in <12 lmle van ale

gertmrlis te

()ssencl1v€l|l.

deeld kreeg.
Sallnw uoclrgzn wij l.l uit om dlln dit ll. lllisuffev dual la HPIIEII

In 1945 werkte hij als jeugdleider op
O.L.\/rouw ter Duinen waar hij zich inzette

voor kinderen van NSB‘ers, waarvan de
ouders in gevangenschap genomen waren.

‘IV. mm velrlltoucn
lll. mm \)lZ[dl\0l.’€Il'dPPl Ouden
an lzimierrm

Hierna kreeg hij een aanstelling als onder-

wijzer op de Ossenclreehtse St. Jan jongensschool.

Ossendrecht. juni lQ5T
lloulsvind O

Dit duurde niet zo heel lang want in hetjaar

1951 trad hij in bij de paters .lezu'1'eten te Grave.
Rlrvptll: J tut 430 mu up rls pasluvin.

Enkclejarcn later, in 1953, ging hij als Jczu-

iet met de boot. uitgewuifd door enkele familieleden, richting Indonesié om zich daar als

christcn in te zetten voor dc plaatselijke
bevolking. Zijn standplaats in Indonesié

narie van Mertojudan. Ondcrzijn leiding liet

hij zijn studenten. in de Franse taal, toneelstukken opvoeren.

werd Mertojudan, waar hij Franse les gal‘

aan lndoncsische stndenten.

Gedurende 20 jaar was er alleen schriftelijk

1221+->/e

contact tussen Fric cn Zijn familic.

Zijn liefde voor het toncel heeft hij hier ook
overgebracht op Zijn studenten van het semi-

Frie was n.l. van mening dat het geld, waar
hij recht op had, om op verlof naar Nederland te gaan,
beter ten
goede kon
komen aan dc
arine plaatse-

lijke bevelking van Indonesie.

In 1973 liet
hij zich echter toch een
keer overhalen en eindelijk kwam hij

dan toch naar
huis.
__-*
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De gehele familie was naar Schiphol gegaan

en het werd dan ook een blij en cmotioneel
weerzien toen op 19 december 1973 het
vliegtuig met Frie geland was.

Tijdens Zijn vakantic hier hccft Fric natuurlijk eerst het graf van Zijn inmiddels overle-

den ouders bezoelit. Daarna bezocht hij al
zijn broers en zussen in

ze hem ooit nog terug zouden zien.
Na deze tijd vroeg Frie in Zijn brieven steeds
meer informatie omtrent de familie, maar

ook naar het wel en wee van Ossendrecht. In
april 1985 kwam Frie voor de tweede keer
naar Nederland en werd op Schiphol vetwclkomd door Jef en Annelies, de kinderen van

zowel Nederland als Belgié. Maar ook andere

familieleden en kennisscn werden die dagen
met een bezoekje ver-

eerd.
Tussen dc bedrijven
door bracht Frie ook nog

een bezoek aan Lourdes
en ging op vakantic naar
Duitsland en Noord-

Frankrijk. Maar ook
Nederland werd niet vergeten en samen met ver-

scheidene familieleden
werden dc mooistc plekjes en steden in zijn

vaderland bezoeht.
In 1974 vertrok hij weer

Zijn jongste zus To. Met de auto werd Frie

en vele familieleden \\/'l.llfCl€11 hem vanafhet‘

naar Ossendrecht gcbrachta een Simpdc autO_

platform op Schiphol uit. zich afvragend, of

rit die Frie als zeer indrukwekkend ervaarde.
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Steeds wanneer hij iemand van zijn familie

Zij met eigen ogen konden zien waar en hoe

ontmoette sprak hij over deze autorit.
Kleine dingen. zoals o.a. kale bomen die hij

Frie woonde en leefde. Frie werd ouder en de
ouderdom kwam bij hem ook met gebreken.

al jaren niet meer gezien had, hracliten bij

Zo geraakte hij steeds verder in een geeste-

hem jeugdherinneringen boven en zo kondigden zich bij Frie de eerste tekenen van

lijk isolement. corresponderen met hem
werd dan ook geleidelijk aan steeds moeilij-

heimwee aan. Deze vakantic verliep on-

kcr.

geveer zoals in 1973. In september 1985 zat
zijn vakantic er op en keerde Frie weer naar

Tot plots op woensdag 3 maart 1999 het
bericht kwam dat Frie in Indonesie op 78-

Indonesie tcrug.

jarige lceftijd was overleden.

De jaren hierna schreef hij over zijn laatste
vakantic nog vaak naar zijn familie en zijn

Frie is in zij n tweede vaderland begraven op
een J ezu'ietenbegraafplaats in de stad Mage-

brieven gavcn ook steeds vakcr blijk dat
heimwee naar Ossendrecht hem toch steeds

lang.
Zijn naaste familieleden waren hierbij niet

meer parten ging spelen.

aanwezig. Zij hebben ter ere van Frie een
gcdachtcnismis bijgewoond in de kapel van

Na 1985 werd Frie in lndonesie door verscheidene fainilieleden opgezocht zodat ook

Zr.Marie Adolphine in Ossendrecht.

Slotwoord:
Zoals ik bij de inleiding al opmerkte hadden Thil en Frie veel gelijkenissen.
Ze hadden allebei toneel als hobby, vol gden beiden de kweekschool in Oudenbosch, stonden
beiden als lecrkrachtcn op dc Ossendrechtse lagerc school en kozen tenslottc allebei voor een

leven in dienst van hun geloof.
Van liet grote gezin van Frans en Anna van Dooren zijn bijna alle kinderen overleden.
Allcen To. hetjongstc kind van Frans cn Anna. is nog in leven en vcrblijft momentccl in rusthuis Ridderhof te Amerongen. -1-

»l br0e((le)r en :us(Icr) pralen even bij
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“40 jaar lang was ik - elders - mevrouw Geelhoed.”
In gesprek met Nolda Vos
‘ ‘Ik ben 22 februari 1928 geboren. In
Woensdreeht. Op de boerderij van
Hopmans in dc Dorpstraat, vlakbij de
molen. Mijn ouders huurden daar kamers.

Nederlands Hervormd opgevoed. We
gingen ter kerke in Ossendrecht, maar ik ben
altijd naar school geweest in Bergen op
Zoom."
Ik vraag of ze ervaring heeft gehad met
nonnen die niet-katholieke kinderen de klas
uitstuurden als er godsdienstles gegeven
werd. Omdat er dan geen plaats was voor
'heidenen'.
Nolda heeft dat nooit ervaren.

“Maar mijn vader wellicht wel op de
jongensschool in ons dorp."
Ze vertelt dat ze als kind geluk had.

De boerderij en de molen zijn allang
verdwenen. lk ben dus bij na 82 jaar.”
Nolda komt uit een sterk geslacht.
Opa Bastiaan Vos werd 101 en zijn vrouw
Arnolda Jacobs 96 jaar. Bastiaan Vos kwam
destijds naar deze streek als stationschef bij
de Nederlandse spoorwegen en bleef hier
aehttien jaar wonen. Daarna werd hij
overgeplaatst naar Deume en vervolgens
naarBreda.
“Daar blecfhij na zijn pcnsionering wonen.
Hij heeft zowat net zolang van zijn pensioen

genoten als dat hij gewerkt heeft,”
concludeertNolda lachend.
\_ p
Ze toont me een oude foto, waarop
7 8"‘
haar vader Kees Vos te zien is als .._.>.__
vijfjarige, 2e van links op de voorste 7'7
rij. Een foto van de jongensschool
aan de Nieuweweg in Hoogerheide->
Mijn vader ging hier naar een
katholieke school. Hij had destijds
geen keuze, als protestants kind in
een katholiek dorp.
De kinderen noemden hem in het
begin daarom als niet-katholiek kind
‘dc Geus', Wat later verboden werd
door de onderwijzers. Ik ben ook

Jaargang 33.2010 nr. 01

Vader Kees verdiende goed geld. Ze
kwamen thuis niets tekort.
“M'n vader was clcktricien en werktc ook
voor de PNEM. Hij kende Kostermans van
steenfabriek ‘De Vijver'. Ook die was
Nederlands Hen/omid. Wij woonden toen
op de Antwerpsestraatweg, vlakbij waar nu
de Boerenbond is. Ik werd altijd naar
Kostermans gebracht. die ons dan met de
auto naar school reed in Bergen op Zoom.
Eerst een bewaarschool aan de Van
Dedemstraat en nadien de openbare lagere
school aan de Coehoornstraat bij meester De
Vreede. ‘s Middags haalde hij ons daar ook
weer op en werd ik door inijn vader of een
knecht naar huis gebracht.
Kostermans reed vanwege zijn eigen
kinderen toch naar Bergen op Zoom, dus ik
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was geen een extra last. Hoewel? 1k ging

naar school toen ik vijfjaar was en volgens
mij had hij af en toe best veel werk of

Schooljaren
Ik begin opnieuw over de schooltijd van
Nolda, want praten over de oorlog wil ik pas

overredingskracht nodig om me dan uit de

later deze avond.

auto te krij gen. Ik wilde destijds niet naar de
bewaarschool. Snap je?"

“Na de kleuterschool, ben ik zesjaar naar de
openbare lagere school geweest." zegt ze.

Het is volgens haar tijd voor kof e.

“Dus niet bij dc nonnen?” vraag ik

“Welke kof e wilje?" vraagt ze.
Ik kies voor espresso.

nogmaals.
"Nee." zegt ze. “Daar ben ik maar een j aar op

Vader Kees Vos
Nolda vertelt dat haar vader destijds met
icdereen goed op kon schictcn. Men noemde

les gewecst. Dat was na dc bevrijcling. Ik

Geus‘ vanwege zijn niet-katholieke geloof.

kreeg daar toen breiles. Maar dat was aan mij
niet besteed. Ik ben nooit een handwerktype
gcwecst."
Ze vertelt hoe ze na de lagere school naar de
mulo ging. Een ‘school met de Bijbe1'. Deze

maar hij heeft hieromtrcnt later nooit enigc
'diseriminatie' ervaren. Hij kende ook veel

mulo stond op het Bolwcrk-Zuid in Bergen
op Zoom.

mensen. In die tijd was elektriciteit in

Er kwamen vooral leerlingen uit de
omgeving van Bergen op Zoom, zoals van

hem weliswaar ooit op de lagere school 'de

opkoinst en haar vader was sinds dejaren '20
elektricien. Hij kwam overal om licht aan te

het eiland Tholen. Eindexamen heb ik niet

sluiten en deels om ook namens de PNEM

gedaan. Want na de derde klas kwam de

maanclelijks bij de mensen de meterstanden
op te nemen en contant het verbmik af te

bevrijding en raakten mijn ouders huis en
haard. dus letterlijk alles kwijt. Er was toen

rekenen.

ook geen geld meer voor de mulo.

In 1934 bouwde hij zijn eigen winkel in de

“Z0 ben ik bijna twaalfjaar naar school in

Raadhuisstraat van Hoogerheide. Ongcvcer
op de plaats waar nu cafe 'de Entree’ staat.
“Lang heeft mijn vader daar geen plezier van
gehad, want tien jaar later in 1944 branddc
ons huis volledig af, na granaatinslagen
tijdens de bevrijding.”

Bergen op Zoom gercdcn. Spoedig na de
bevrijding ging ik werken bij de PNEM, als
meteropnemer.
Mijn jongcre zusjc Adrie maakte later
overigens de mulo wel af.”
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Rampjaar 1944
De tweede helft van 1944 was een zware tijd
voor ons.
Mijn moeder overleed in augustus 1944 ten
gevolge van tbc. Amper een paar maanden
later verloren we alles Wat we hadden tijdens

ons die aan de andere kant van het dorp
woonden. Die hadden '5 nachts v0ltre[j‘ers
op het huis gehad en die lcwarnen nu zolang

bij ons wonen. We gingen de kelder een
beetje inrichten omdai de granaten nog
steeds vlogen. Tegen ll uur kwamen de

dc bevrijding. Van ons huis en onze winkel

Duitsers zeggen dat ze de v00r- en

bleefniets over.

achterkamer moesten hebben omdat daar
een bespreking van

H [' H “i ";=- of ciererzzouzzjn.
I I I

"l

's Middags om 2 uur
kwam een ojficfier

zeggen dat we ons
huis moesten
verlaten.

We gingen aan de
buren (Frans
Hoeks) vragen Qfwe

daar konden komen.
Die Waren al met 5
dus allemaal konden

we er niet by. Wij

Dagboek
Ze toont me een ‘dagboek‘ dat ze schreef
tijdens de bevrijding. Deels geschreven met
potlood en deels met inkt. Nog amper
leesbaar op enkele stukjes na.
Gelukkig heeft ze het ooit overgetypt.
Ik lees met aandacht haar notities.
“Ik ben geen schrijfster hoorl” zegt Nolda
als ik haar vraag dc tekst in de Tijding te
mogen afdrukken. “Wat zullen de mensen
wel niet denken?”
Ik vind de tekst echter zo de moeite waard
als getuigenis van een diep doorleefde
oorlogservaring, dat ik hem integraal
opneem in dit portret van Nolda Vos.
In de nacht van 6 op 7 oktober sliepen we
beneden. We hoorden de granaten voorbzj

suizen die ook voor ons huis ontplo en.
's Morgens om 4 uur gingen we uit bed en we
maakten in de keuken de kachel aan.
Tiegen 7 uur kwamen een paar ltennissen van
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met z'n vijven
konden er wel hij
maar a'e kennis.s'en
die bij ons Waren
gingen naar de
overburen.
We gingen naar
boven, haalden war
kleren en war potten vlees en vet. Toen
gingen we daar in de kelder zitten. Er lagen
matrassen op de grond en daar gingen we op
slapen. 's Zondags 3" morgens om 3 uur (8
oktober) werd er op de deur van de kelder

geklopt.
Eerst diiljde niemand open re gaan doen,
maar eindelzjk zou de buurman (Frans

Hoelcs) eens gaan kijken. Het Waren de
Canadezen, en meneer Kramer was erbij.
Die zei dat ik (Nolda) met de Canadezen mee

naar ons huis moest. Eerst dacln ik dat ik ze
niet zou kunnen versraan, maar het ging heel
goed.

De volgende morgen, als het licht zou zijn,
moehten we weer naar huis. Toen we er de
volgende morgen lnvamen, was her er een

verschrikkelijke rommel. We gingen war
opruimen, maar ineens vielen er Dairse
granaten.

VI/zjgingen vlug de kelder in.
We zaten er net ofwe kregen een voltre er op
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het huis. Wij gingen uit onze kelder weer
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naar onze buarman. Toen zijn de granaten

blijven vallen tot 's maandagsmiddags. Toen
is het een paar uur stil geweest. Om 4 uur
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began het weer:

Tegen een uur of 7 hoorden we aan het
kelderraampraten.
Ik dacht dat ik hoorde zeggen: gucken.
Ik dacht nee dat kan niet, misschien is het

-an
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nun; ours. :r.\ux».u\r
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een Engels woord dat ik niet ken.
Toen opeens hoorde ik zeggen: Was sollen
wir jetzt machen. Nu had ik het goed

vuml
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gehoord. Ik zei: er zitten Duitsers hierachter:
We zaten allemaal doadstil.
We hoorden iets vallen en daarop een
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vreselzjke knal. Even stilte en toen weer een

e
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vreselzjke knal en een vreselijke kruitdamp
kwam in de kelder: Langzaam hoorden we de
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Duitsers weggaan.
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De Duitsers hadden eerst een handgranaat
voor de kelderdeur gegooid en toen door het
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gal‘ van de deur één in de kelden
Direct daarna kwam er een Canadees

‘w.
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vragen Qfer niemandgewond was.
Later bleek dat Frans Hoeks gewond was,

Ossendrecht gegaan.

maar hzj had er niets van gezegd.

We keken onze ogen uit, want daar was niets
kapot. Toen zijn we naar kennissen gegaan

We waren alleen een beetje versu .
We hadden weer eventjes gezeten toen we

en die zeiden later tegen ons dat we net
landlopers waren.

een groot vuur buiten zagen. We keken eens
goed en zagen dat ons huis in brand stond.

M'n vader is nog een keer naar Hoogerheide

Dat was een vreselijke gewaarwording. Het

teruggeweest, maar toen vielen er nog
granaten en tot het dorp waren Canadezen,

was een vreselijke brand want wij hadden
thuis heel veel benzine en kabel. Het waren
groene, gele en blauwe vlammen.

Tegen de morgen zijn we uit de kelder
gegaan want alle Canadezen kwamen bij

'
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We zagen ineens niets meer, het was
allemaal steengruis. We zetten gauw het
lcelderraam open en het trok langzaam weg.

We hebben 's nachts niet veel geslapen en de
volgende morgen heel vroeg ztjn we naar
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waren er net ofde granaten vielen weet: Het
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We gingen naar kennissen van ons midden
op het dorp, onze buren gingen ook mee. We

van. Maar even later kwamen er weer drie
voltre ers allemaal recht boven de kelden
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Het wasjuist even stil. Dar was I 0 oktober:

achterkant dus we hadden er niet veel last
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ons in de keldert We moesten over de lijken
stappen.

was licht en er viel een voltrejfer op dat huis.
Het was aan de voorkant en wij zaten aan de

¢1
VI,

- <'.~ -1-.

"T";

“
'-' -* K

/

Irv

Jaargang 33, 2010 nr. 01

/f KONINKRIJK DF£NEDERLANDF.N

Evacuatie
Na de bevrijding werd het gezin Vos
geévacueerd naar Ossendrecht. Men trok in
bij dc familie Stoutjesdijk.
Vader Vos had geen zaak meer en werd
rayonmonteur bij de PNEM. Er was werk
zat. Nolda werkte daar ook sinds haar l6e
jaar als meteropnemer. Werk wat ze
verrichtte vanuit de familie Stoutjesdijk in
Ossendrecht.
Ze toont me twee documenten uit de periode
na de bevrijding.
Het zijn beiden reisvergunningen.
Eén van de burgemeester van Ossendrecht compleet met stempel - om als
meteropnemer te mogen reizen ondanks de
Avondklokverordening, later dan een
halfuur na zonsondergang.
Maar met als kanttekening: "onder

\

DISTRIBUTTE STAMKAART
TEVENS BEWLIS VAN OPNENIING
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uitdrukkelijke vaststelling dat hierdoor geen
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zich in café's enz. te mogen bevinden
De tweede reisvergunning - zonder
gemeentestempel - is wellicht het meest
opmerkelijk.
Het is moeilijk leesbaar en dubbel
gedateerd. De aanhef is 5 augustus 1944 en
betreft een vrijstelling om te reizen van 5
augustus 1945 tot 12 augustus 1945, metals
doel der reis: hulp bij verhuizing.
Een uniek document?
De vrijstelling is ondertekend door
burgemeester Kramer. Naar verluidt heeft

maar verder zag je niets dan lijken. M'n
vader is nog om wat goed gegaan. Later zei

mzjn vader: het was daar 20 eenzaam, je zag
niemand. De granaten vielen enje zag niets
als lijken, en ons afgebrande huis, daar
moest hij over stappen om bij ons goed te

komen. Dan is het wel te begrijpen dat je
geen zin hebt om daar lang te blijven.

Later is het huis van onze buurman ook nog
afgebrand.
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deze man zichzelf tot burgemeester
benoemd na de oorlog. Na de bevrijding
nam de ordedienst het openbaar bestuur
over. Kramer - douaneambtenaar - was
hoofd van deze ordedienst en zette
burgemeester Van der Meulen uit zijn
lnctie, omdat hij tijdens de oorlog mensen
naar Duitsland had gestuurd. Terwijl ze dit

gestationeercl en 20 kwam ik hem tegen. Met
deze protestante man (dat gaf dus geen
probleem) ben ik in 1950 getrouwd.”
Erepenning
“Mijn vader was niet alleen altijd aan het
Werk. Hij was ook politiek actief en lid van
de brandweer. Tot 1965.”

vertelt kijkt Nolda me vertwijfeld aan.
Immers de burgemeester deed zijn werk,
gedwongen werk waarschijnlijk en zonder
keuze. Maar ofhij daarom 'fout‘ was?
De ordedienst meende van wel. “Dat was
heel erg. De burgemeester fietste
aangeslagen naar Bergen op Zoom en
verongeluktel”
Na de oorlog
Vader Vos pakte zoals gezegd de draad weer
op. Hij moest elektriciteitspalen plaatsen
voor de PNEM.
Kees Vos had het er dmk mee. Ook omdat hij
een nieuw huis moest bouwen voor zijn
gezin. Geld als vergoeding voor
oorlogsschade kreeg hij niet. De
molestverzekering en ook ‘Den I-laag' waar
hij eveneens probeerde zijn recht te halen,
beweerden dat zijn huis afgebrand was en
niet door oorlogshandelingen was vernield.

“We bouwden toen een nieuw huis, om de
hoek. Nu is dat het zijstraatje voor cafe 'de
Entree‘ Het laatste vrij staande huis, voor het
tunneltj e, is dat huis.”
Financieel was het zwaar weer. Omdat vader
Vos na het overlijden van zijn vrouw Maatje,
ook zijn dochters hun erfdeel moest
uitbetalen. Kees Vos hertrouwde enkele
jaren later met zijn ongehuwde schoonzus J0
Overbeeke.
“Vader had na de oorlog werk zat. Zowel bij
de PNEM, als privé. Ons vader was altijd
actief. Ook als gemeenteraadslid en als lid
van de brandweer. Dat gaf wel een klein
probleem pas na de oorlog. Ik was toen een
jong meisje en had wel eens een vriendje.
Katholiek natuurlijk en dat mocht niet.
Vader werkte ook in het klooster en in de
pastorie. Hij werd dan ook door de pastoor of
kapelaan gemaand om mij te bewegen die
prille vriendschap te beéindigen. Gelukkig
leerde ik daama Kees Geelhoed kennen. Hij
was in onze gemeente als agent
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Ze toont me twee medailles die zijn
verdiensten honoreerden. Een rood kruis
van de brandweer en een erepenning van de
gemeente Woensdreeht die aan Kees Vos op
15 februari 1966 werd uitgereikt.
“V01gens mijn zus Adrie heeft mijn vader
ook een koninklijke onderscheiding
gekregen, maar ik weet daar niets van. Ook
kan ik nergens het doosje vinden, waar die
onderscheiding in moet zitten.”
Wel heeft ze nog een strooibiljet uit de
politieke periode van haar vader.
Het is lij st 1 : Progressieve samenwerking.
Een alleraardigst document. Nolda herinnert
zich het jaar van deze publicatie niet. Deze
staat ook nergens op het pam et vermeld.
Maar de inhoud is heemkundig gezien
opmerkelijk. Het biedt een aardige terugblik
op de gemeentelijke prioriteiten, activiteiten
en politieke perikelen in die periode.
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Citaat:
We staan weer voor de Raadsverkiezingen

Hierdoor werd de inspraak van de

onzer Gemeente. Gaarne willen we alle
kiezers duidelijk maken waarom de drie

Raadsleden uitgeschakeld. Wij hebben geen
bezwaren tegen dit kampeerterrein, maar

groeperingen: Verswijver; Roomer en Vos,

hadden graag medezeggenschap gehad, om

deze verkiezingen gezamenlijk met één Iijst

de belangen der Gemeente te dienen. De inen uitgang had beslist moeten komen aan de

voeren. Wij willen hl€!‘l7l,l duidelijk uiteen
zetten welke bezwaren wij tegen het

Abdijlaan.

gevoerde beleid hebben. Wij vragen dus aan
de kleine man, zegJan, watzegjij ervan?

1e Gezien de geldverslindende werkzaamheden aan de weg Groene Papegaai.

Wel, laat ik allereerst beginnen bij de
BELASTINGEN.

Die hee/t tot heden ons reeds fl. 70.000
gekost en wil men deze weg asfalteren, dan

Weg met de Straataanlegbelasting was de
grote leus. Deze kostte hen, die bouwden,
fl. 10 totfl. 50 perjaar: gedurende 10jaar:

komt er nog‘/l. 160.000 bij.
Ze Overlast en groter brandgevaar voor de
kleineKieviet.

En als iemand nu op eigen grond wil

3e Na lang zoeken werd onder Burg.

bouwen? Wel, hi]' hoe dan alleen maar 4 tot
5.000 gulden aan Straatbelasting te betalen

Hermans een ideale plek gevonden voor de
Alg. Begraafplaats. Kosten fl. 100.000. Die

en hij kan beginnen. Behalve voor de

is nu in één keer gedegradeerd tot

Nederheide, daar kost het maar halfgeldI
De Reinigingsbelasting ging in 4 jaar tijd

speelplaats voor feestvierende vakantiegangers met transistors.

omhoog vanfl. 10 tot . 26perjaar:

4e Wij zouden er; evenals indertijd met de

Komen we bij de Wateroverlast Onderstal.
Een jaar daarvoor werd bij het repareren

Duintjes, op gestaan hebben, dat er
gedurende het gehele jaar door inwoners

der Onderstal door ons een voorstel
ingediend om nu gelijk buizen en trottoir aan

onzer Gemeente zou kunnen worden
gezwommen. Wij weten zelfook wel, dat dan

te leggen. Kostenjl. 35.000. A_/gewezen. Een

het zwembad groter en dus de investering

jaar later: reparatie en aanleg trottoir

groter had moeten zijn.
In de tijd dat er sprake was dat er een groot

fl. 80. 000.
Bij de uienfabriek in Woensdreeht werden

door Gemeentewerken enige wagens (60)
slik (compost zegt men) opgeladen. Deze
hebben gekost, inclusief bulldozer,
mengmachine en draineerbuizen fl. 40.000.

Indien dit compost is, hebben wij in de loop
der jaren heel wat compost van de

Motel gebouwd zou worden, hebben wij met

de Raad deze zaak verschillende keren
besproken en werden wij’ door oudburgemeester Hermans naawkeurig
voorgelicht over de stand van zaken. Zel s

wat nog niet aan de grote klok mocht
hangen, werd ons in besloten vergadering

Stationsweg naar de vuilnisbelt gereden.

meegedeeld. Dit College negeerde vele

Onlangs werd een gedeelte van de

keren a'e Raad en stelde haar voor
voldongenfeiten.

Ntjverheidsstraat vernieuwd.

Bij de uitvoering Onderstal was geen tijd om

Wie er op de hoogte was dat de werkzaamheden waren begonnen: geen directeur

de Raad in spoedvergadering bijeen te
roepen, maar toen deze winter een nieuwe

gemeentewerken en ook geen wethouder

brander aangekocht moest worden voor de

voor Openbare Werken. Niemand had
opdracht gegeven en toch werd heel de

Laan Olieslagers, werd binnen de twee uur
de Raad opgetrommeld en geen Raadslid

Nijverheidsstraat uitgebroken en uit-

ontbrak.

eindelijk ook vernieuwd. Per abuis, zegt
men. Maar het kostte aan de Gemeente

lets over de gemeentelonen. Verleden jaar

fl. 1 7.000 meer voor die paar wagens stenen.

Komen wij‘ bij de kwestie Familyland. De
vergunning hiervoor is door B. en VV.
verstrekt doorgebruik te maken van art. 20.
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werd door B. en W voorgesteld om enige
werk/ieden door bevordering in een hogere

loonklasse te laten komen. Wtj stelden voor
allen te bevorderen. Dit was volgens B. en W
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onmogeliik. Maar nu komen B. en W met

Heimolen. Reeds velejaren is toegezegddat

hetzelfde voorstel en gelukkig kan het dan

de Zandstraat geasfalteerd zal worden. De

toch.

ge/den hiervoor zijn beschikbaar; maar er
gebeurt nog steeds niets. Vele malen is
er door ons op aangedrongen om aan

de Heimolen een gebouw ter
beschikking te stellen om aan vele
behoeften te kunnen voldoen. lndien
daar enige aren per week een
secretarie-ambtenaar aanwezig zou
zijn, spaarde dat voor veel mensen
een of meerdere gangen naar het

]. VERSWIIVER

LUST 1

Gemeentehuis. Toen er eindelifk een

PROQRESSIEVE
SAMENWERKING

Maycrete- woning beschikbaar kwam,
werd deze verkoeht voor kippenhok.

De dieren gaan daar nog voor a'e
B
u
u
u
u

mensen.

.|.vmswuvu
c. 1. uooua. r. A. x.
c.r.vos,r:o*r..q1@qgQ
J. u. v. van
r. 0. -1. rouoeuoo

Voor de voetbal stelden B. en W een
bedrag van fl. 3 per speler in
Borgvliet voor: Voor hetzelfde aantal

u r. xoumss

n
n
u
n

r. A. usrus
w. rtmsm
1.1. nousmms
r. A. a. nus

spelers werd in Woensdrecht . 5.000
per speler uitgetrokken.
We willen nog iets zeggen over de
klachten van wateroverlast in de
brandgangen der nieuwe wijken. Vele
zijn de klachten, die hierover zijn
gedaan, maar er wordt niets aan
' gedaan. Al het goede materiaal is

n n. as um:
B
n
u
n

m m. sq-nouns - nooua
c. 1.» oroou
J. v. scmivaa
s. A. uoouuuas

STEMT LUST I

verspild aan de Groene Papegaai. Er
zijn verschillende brieven aan de
Raad gericht, die daar nooit

behandeldzijn.
Door ons is in de Wegencommissie vele

malen aangedrongen op verbetering der
Heistraat en even zovele malen zou dit C01lege hieraan haar medewerking geven.

Maar ondanks dat, kunnen deze week - gratis - de visactes voor de vijver Heistraat
worden afgehaald. Had men per abuis de
Heistraat maar vernieuwd!

Bij de riolering Verlengde Duinstraat
voerden wij aan dat 30 cm buizen daar te
klein zouden blyfken. Groot genoeg zei B. en

W. Nu liggen er 80 cm. buizen in. Extra
kosten gemaakt . 30. 000.
De riolering Wouwbaan is nog steeds een

illasie. Op het voorzien van huizen en
afsluiten der open gedeelten is reeds vele
keren aangedrongen.

Komen we aan het vergeten gebied: de
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Wij moeten ook iets zeggen over de
Burgemeesterswoning. B. en W braclzten

het voorstel in de Raad om een ambtswoning
te bouwen en hiervoor 'n krediet uit te
trekken van .100.000. Hiertoe werd

eenparig, ook door ons, besloten. Na enige
maanden kwamen B. en W met ‘n
kredietaanvraag van . 167.000 alleen voor

de woning.

Dit betekende, plus

grondaankoop en 10 jaar aflossing, voor
onze gemeente een bedrag van 300.000.

I/Vi] hebben ons met de 'acties Kaylen en
Jansen hiertegen _/at verzet en na enkele
Raadsvergaderingen werd het voorstel door

B. en VV teruggenomen, op grond van de
nancieel zwakke positie der Gemeente.
Maar de gemaakte kosten zijn en Voor de

tekening moest fl. 12.000 worden
neergeteld. Wzj menen dat dit beter zou

T l J D1 N G
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lJ€Sl€€£l geweest zijn aan een nitkering
holengeld voor de Ouden van dagen, nu de

Daarom speciaal tot die jonge kiezers, die
voor het eerst een Genzeenteraad gaan

winter zo Iang duurde.

/viezen: "l/lees verstandig, maak gebrnik van

Wij zijn beslist niet tegen belastingen! Als
een gezin geen in/(omen heeft, kan er ook
niets op tafel komen. Maar :0/ang er
duizenden guldens worden verspild, zullen
wij ons tegen elke verhoging verzetten. WY/'
hopen, dat alle be/astingbetalers, die bij de
Statenverhiezingen niet hebben gestemd, nu
hun oordeel over dit beleid zullen willen
geven en hun stem gaan uitbrengen.
W1] willen nog iets zeggen over de/i'acties
Ku_vlen en Jansen.
Zij hebben zich al die jaren als goede
Raadsleden laten /cennen, die steeds het
belang der Gemeente dienden.
Onze sanzenwer/ring is ook interessant voor
de jongeren, want wij hebben een jong
progressiefkandidaat op nummer 6 staan.
die, wanneer u een voorkeurstem hierop
nirbrengt, en hij ge/cozen wordt, in de
Gemeenteraad een progressief en
rechtvaardig beleid zal voeren.
Helaas /nvvarnen de jongeren, vier jaar
geleden. enige stemmen te /to/‘I. Nu zou het
rnogelijk kunnen worden om een zetel voor
dejongeren te halen, omdat nu een groot
aantaljonge kiezers erbi/' gekomen zijn.

uw recht, stem op onzejonge handidaat. ”
Stem uw eigen verteC3 enwoordiger in de
Rana’! Stem progressie/‘Y

Jaargang 33. 20101“. 01

STEM L1./ST I NUMMER 6
VOOR EEN VERANTWOORD BELEID, [S
LI./ST] DE L1./ST VOOR U .'
Stem op on:e combinatie, progressieve
samenwer/ting
1.1. VERS WIJ VER (ProgressiefKatholiek)
2 CJ. ROOMER (PA.K.)

3 C1’. VOS (Prol. Clzristeli/‘Ice Groep)
Vertrek uit Hoogerheide
“Mijn man was politieagent. Over je
stationering werd beslist. Z0 bleven we tot

1963 in Hoogerheide wonen. Na 34 jaar
moest ik mijn man volgen. wegens
overplaatsing naar Geertruidenberg.

Vij fjaar later verhuisden we naar Batenburg
bij Nijmegen. Een stadje van 406 inwoners.
Daar woonden we in ccn glazcn huisjc.A11es

wat we deden werd gezien. Toen onze zoon
bijna 16 jaar was kreeg hij een brommer.
Uitcraard verboden we hem op dat ding te

TIJDING
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rijden voor hij 16 was. Maar ja,
toen mijn politieagent met het
pontje mee ging, probeerde Ad
zijn brommer toch uit. Dat werd
uiteraard gezien. Nee, daar
hadden we niet de minste privacy!”
Nolda schenkt nog een keer
kof e. Tenvijl we drinken
vertelt ze over haar volgende
verhuizingen. Naar
Westkapelle en Zoutelande.
Haar man Kees Geelhoed
ging in 1980 met pensioen. »
Ze bleven tot 2003 in
Zoutelande wonen.

Terug naar Hoogerheide
“Ik was veertig jaar nergens meer thuis
geweest. Overal was ik mevrouw Geelhoed,
terwijl ik in Hoogerheide voor iedereen die
me kende gewoon Nolda Vos was. Mijn
gebooitegrond bleefaan me trekken. Toen ik
in 2002 hoorde dat je je kon inschrij ven voor
de Suykerpoort, heb ik dat gedaan weten te
krij gen. Eerst werden we afgewezen, maar
drie maanden later kregen we te horen dat
we opeens konden kiezen uit nummer 95c of
101. Ik koos voor 95c omdat het op de le
verdieping is.
In 2003 verhuisden we terug naar
Hoogerheide. Terug naar mijn
geboortegrondl”
Veertig jaar later
Ze was 35 toen ze wegging, 75 jaar toen ze
terugkwam in dc Raadhuisstraat.
“Veel is er niet veranderd. Mijn leeftijdgenoten van toen kennen me nog altijd
als Nolda Vos. De mensen zijn niet
veranderd, de mentaliteit is hetzelfde
gebleven. Alleen het Raadhuis is weg, dat
had niet mogen gebeuren. Een Raadhuisstraat zonder raadhuis is geen Raadhuisstraat meer, maar weer wat het vroeger
was, de Dorpsstraat.
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Nee, ik heb geen spijt dat ik hier nu alleen
woon, na het overlijden van mijn man.
Mijn zoon en kleinkindercn wonen in
Zeeland, in de omgeving van Heinkenszand.
Dat is dus niet ver weg.
Ik rij nog auto, maar uitsluitend overdag.
Ik ben nu bijna 82jaar en gelukkig terug op
mijn geboortegrond.”
Het land van herkomst
Wanneer mijn aantekeningen voor deze
Tijding zijn uitgeschreven, herinner ik me

een gedicht van Jan van Nij len:
“Het land van herkomst

Het eindigt met twee regels die Nolda
wellicht, na veertig jaar elders te hebben
gewoond, eveneens herkent:
daarom, in '1 land van mijne kinder/‘aren,
brandt mij de grand, waar ik de voeten zet. 4-

Hoogerheide, l 1 januari 20 l0
Adrie Dobbelaar

T 1 J DIN G
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DE FAMILIE SCHROEIJERS IN OSSENDRECHT SINDS 1799
door Martin Braem
D e familie Schroeij ers, die zijn oorsprong heeft in Zandvliet, is al ruim twee eeuwen meer
dan aanwezig in Ossendrecht. Aan het eind van de l8de eeuw trok de wagenmaker Jozef
Schrocyers(1765-1834) als eerste van die stam naar Ossendrecht. Voor zijn huwelijk in
1799 met de Stabroekse Martina Huybrechts (1776-1855) woonde hij een tijdlang in een herberg
op de Aanwas. Na hun huwelijk vestigden ze zich beiden de nitief in Ossendrecht, waar ze later
ook nog elders herberg hielden en Jozef het tijdens de Franse overheersing tot armenmeester
schopte. Ondanks hun 9 kinderen en hun 27 kleinkinderen, bleefgeen enkel daarvan met de naam
Schroeyers in het doip wonen. Er is dan ook niemand van de huidige Ossendrechtse Schroeijers
die van hen afstamt.
~

Wel zijn zij allen afstammelingen van Jozefs jongere broer Jan Frans (1767-1843), ook al bleet
die heel zijn leven in zijn geboortedorp wonen nadat hij met de Ossendrechtse Petronilla Jacobs
getrouwd was. Hun derde zoon Martinus ( 1796-1877), nog getrouwd in Zandvliet met een Zandvlietse, verhuisde namelijk naar buurdorp Ossendrecht waar hij de stamvader werd van alle
Ossendrechtse Schroeij ers en hun verdere afstammelingen. Met hem beginnen wij dan ook deze
genealogische bijdrage, waarin de gezinsgegevens van vijfgeneraties aan bod komen, voor zover
zij temminste én de familienaam Schroeijers nog dragen én in Ossendrecht geboren zijn.
Martinus kwam in Ossendrecht aan, enkele jarcn nadat keizer Napoleon van het politieke tonecl
was verdwenen. Die had er tij dens het Franse bewind onder meer voor gezorgd dat ook in Nederland iedereen wettelijk verplicht werd een familienaam te kiezen (keizerlijk dekreet van 18
augustus 1811). Dc naam SCHROEYERS, die in deze Zandvlietsc familie toen a1 sinds enkele
decennia algemeen werd gebruikt (en die hun Belgische afstammelingen nog steeds dragen),
werd in Ossendrecht steevast gespeld als SCHROEIJERS en in principe schrijven alle Nederlandse afstammelingen of cieel ook hun naam 20, al wordt daar in de praktijk niet steeds even
nauwgezet mee omgesprongen. Voor zover ons bekend, schrijven wij hieronder de familienaam
zoals die bij de geboorte genoteerd werd, ook al kan de spelling daarvan bij sommigen dan wel
alvvijken van bv. de naam op hun grafsteen ofvan de naam van hun vader.
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Doopakte van Martinus Schroeyers in het parochieregister van

Zandvliet (d.d. I 7_/ebruari I 796),waarin we o.a. kunnen lezen dat
zijn moeder Petronilla Jacobs uit Ossendrecht komt.
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EERSTE GENERATIE

01/01 Martinus Schroeyers, zadelmaker, gedoopt op 17 februari 1796 in Zandvliet, overleed op
6 juli 1877 in Ossendrecht. Hij trouwde op 23 juni 1822 in Zandvliet met Maria Josephina Bril,
geboren op 17 maart 1794 in Zandvliet, overleden in Ossendrecht op 22 januari 1880. Ze gingen
na hun huwel ijk in Ossendrecht wonen, waar hun 7 kinderen ook allen geboren zijn :
1. Franciscus Schroeijers, geboren op 7 augustus 1823 in Ossendrecht en er overleden op
17 september 1823.
2. Catharina Jacoba Schroeijers, geboren in Ossendrecht op 4 augustus 1824 en overleden
in Bergen op Zoom op 23 augustus 1884. trouwde op 27 april 1864 in Ossendrecht met
Leonardus Doggen (voor wie het zijn derde huwelijk Was), geboren op 28 april 1826 in
Wouw, overleden op 1 december 1896 in Bergen op Zoom. Zij woonden in Bergen op
Zoom, waar hun dochter geboren is in 1 866.
3. Maria Theresia Schroeijers, geboren op 7 november 1825 in Ossendrecht, overleed daar
op 28 september 1831.
4. Johanna Schroeijers, geboren op 20 juli 1827 in Ossendrecht en er overleden op 9 september 1851.
5. Johannes BaptistSchroeijers, geboren in Ossendrecht op 21 februari 1829, zie 02/01.
6. Pieternella Schroeijers, geboren op 6 maart 1831 in Ossendrecht, overleed op 25 april
1899 in Lillo. Ze trouwde in Ossendrecht op ll augustus 1868 met Martinus Swijnen,
geboren op 24 oktober 1824 in Lillo en daar ook overleden op l september 1899.
7. Petrus Schroeijers, geboren in Ossendrecht op 14 mei 1833, zie 02/02.
TWEEDE GENERATIE

02/01 Johannes Baptist Schroeijers, zoon van Martinus (01/01) en van Maria Josephina Bril,
landbouwer, geboren op 21 februari 1829 in Ossendrecht en er overleden op 16 september 1902.
Hij trouwde in Ossendrecht op 14 juni 1854 met Isabella Carpentier, geboren op 1 november
1827 in Zandv1ict,over1eden op 17juli 1903 in Ossendrecht. Ze hadden zeven kinderen:
1. Anna Maria Schroeijers, geboren op 19 oktober 1854 in Ossendrecht en er overleden op
29 maart 1916. Zij trouwde in Ossendrecht op 29 mei 1879 met Jacobus de Beukelaar
(Sjaak), timmerman en tapper, geboren op 27 juli 1849 in Ossendrecht en er overleden op
5 december 1912. Ze hadden tien kinderen, die allen geboren zijn in Ossendrecht.
2.Antonius Schroeijers, geboren op 30 december 1856 in Ossendrecht, zie 03/01 .
3. Anna Catharina Jacoba Schroeijers, geboren op 28 september 1858 in Ossendrecht,
overleed op 20 december 1950 in Kapellen. Zij trouwde op 6 februari 1893 in Ossendrecht
met Joannes/llexander Cleiren (Alexander), geboren op 4 juni 1858 in Zandvliet, overleden op 21 september 1942 in Kapellen. Ze woonden in Essen (B) en hadden daar drie kin-

deren.
4. Petronella Schroeijers, geboren op 25 december 1860 in Ossendrecht, is getrouwd op 6
januari 1886 in Ossendrecht met Franciscus van den Bussche, koopman en tapper, geboren op 14 juli 1861 in Ossendrecht, waar ook hun acht kinderen geboren werden.
5. Elisabeth Schroeijers, geboren op 7 maart 1863 in Ossendrecht, overleed daar op 15
maart 1934. Zij is getrouwd in Ossendrecht op 9 oktober 1 883 met Jacobus Napoleon
Theuns, bakker en tapper, geboren op 23 maart 1856 in Ossendrecht en daar overleden op
28 juni 1929. Van Jacobus en Elisabeth kennen we elf kinderen, allen geboren in Ossendrecht.
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Op de bidprentjes van deze twee zussen staat hun4/amilienaatn verschillend geschteven

6. Johanna Catharina

Schroeijers, geboren
op 31 oktober 1865 in

Ossendrecht. overleed
op 26 oktober 1933 in

Ossendrecht. Zij
trouwde op 17 mei
1890 in Ossendrecht
met Johannes Baptist

Fredericus Fontijn
(Frederik). arbeider en

winkelier, geboren op
17 februari 1868 in
Ossendrecht en daar
overleden op 5 augus-

tus1950.
Van Johannes en Johan-

Frederik Fontijn en Anna Catharina Schroeijers met
enkele van hun kiitderen voor hun winkel.

na zijn ons dertien kinderen bekcnd. allen
geboren in Ossendrecht

7. Philomena Louisa Schroetjers, geboren op 13 januari I 869 in Ossendrecht en daar overleden op 17 februari 1934, trouwde op 13 juni 1900 in Ossendrecht met Franciscus van

der Venne, landbouwer, geboren op 10 augustus 1873 in Ossendrecht, waar hij overleed
op 7juni 1940.1-lun drie kinderen Zijn geboren in Ossendrecht.
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02f02 Petrus Schroeijers, zoon van Martinus (01/01) en van Maria Josephina Bril, herbergier
en koopman, geboren op 14 mei 1833 in Ossendrecht, overleed daar op 30 oktober 1908. Hij
trouwde in Ossendrecht op 17 november 1859 met Judoca Carolina van der Poel, geboren op 15
april 1835 in Ossendrecht en overleden op 18 september 1875. In een zandpadje dat uitkwam op
de Kerkstraat bewoondcn ze het cafe "Het groenc woud"*. Na de dood van zijn vrouw op 40jarige leeftijd in 1875, bleef Petrus over met zeven minderjarige kinderen en hij hertrouwde op
1 loktober l 876 in Ossendrecht met Johanna Takx, aldaar geboren op 3 1 januari 1847. De negen
kinderen uit het eerste huwelijk van Pctn1s(mctJudoca van der Pocl) :
1. Cornelis Schroeijers, geboren op 6 april 1860 in Ossendrecht, ongehuwd overleden op 3
april 1884 in Ossendrecht.
2. Franciscus Schroeijers, geboren op 18 november 1861 in Ossendrecht, zie 03/02.
3. Johannes Ludovicus Schroeijers (Louis), geboren op 12 juli 1863 in Ossendrecht, zie
03/03.
4. Johannes BaptistSchroeijers (Tist), geboren op 23 juli 1865 in Ossendrecht, zie 03/04.
5. Maria Mathildis Petronella Schroeijers, geboren op 30 j uni 1867 in Ossendrecht, overleed daar op 8ju1i 1867.
6. Isabella Maria Schroeijers, geboren op 6 augustus 1868 in Ossendrecht en daar ongehuwd overleden op 28 mei 1903.
7. Godefridus Schroeijers, geboren in Ossendrecht op 6 april 1870 en er overleden op 20
juni 1870.
8. Leonie Philomena Schroeijers, geboren op 15 maart 1872 in Ossendrecht, overleden in
Bergen op Zoom op 28 januari 1960. Is in Ossendrecht getrouwd op 16 mei 1894 met
Johannes Baptist Hendrickx, arbcider en handelsreiziger, geboren op 20 november 1871
in Ossendrecht. Ze hadden negen kinderen, van wie zes geboren in Ossendrecht en eentje
in Kapellen.
9. Louisa Benedicta Schroeijers, geboren op 1 1 juni 1875 in Ossendrecht, overleed op 23
september 1875 in Ossendrecht.
DERDE GENERATIE

1-

03/01 Antonius Schroeijers, zoon
van Johannes Baptist (02/01) en Isa-

Bid voor de Ziel van Zaliger

beua Carpen efs geboren Op

december 1856 in Ossendrecht, 0verleecl daar op 31ju1i 1920. Hij trouwdc Opgfgbmari l887in Ossendrecht

met Anna Geertruij Timmermans,
gebgfgn Op 6 fgbfuafi

in O55gf|_

.

Weduwe van
ANIQNIUS §(}-|R()[|]ER§

Zii werd op 6 Februari 18601: Ossendrechl geboren

en overleed aldaar I8 Febvuari I949, voorzien van de
H.H. Sacrmenlen der Slcrvcndcn

drecht en er overleden op 18 februari

\Veldoens£'cr der Kerk

1949.

.-

Zc hadden twee kinderen :
1. Isabella Maria Schroeijers (Lake), geboren op 29 september 1887 in Ossendrecht en er
overleden op 30 mei 1979, trouwde op 17 april 1912 in Ossendrecht met Frans Hugens,
geboren op 8 augustus 1887 in Ossendrecht en er overleden op 28 juli 1974. Van Frans en
Isabella zijn zeven kinderen bekend, die alle in Ossendrecht geboren zijn.
2 NNSchr0eljers, doodgeboren zoontje op l mei 1894 in Ossendrecht.
* J . van den Bussche: Een dorp vol cafeetjes (dl. 12), Tijdingen 2009, nr.] p. 10
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Frans Hugens en Loke Schroeijers met hun afstammelingen
op het 60-jarig huwelijksjubileum in 1972.

03/02 Franciscus Schroeijers, zoon
van Petrus (02/02) en van Judoca Carolina van der Poel. dagloner, geboren
op 18 november 1861 in Ossendrecht en
er overleden op 28 februari 1938, is
getrouwd op 14 mei 1889 in Ossendrecht met Johanna Catharina van
Loon (Jo), geboren op lapril 1867 in
Ossendrecht cn daar overleden op 27
september 1950. Franciscus speelde o.a.
in de harmonic ‘De Hoop‘ en was lid van
het schuttersgilde in het cafe van Cees
van Velthoven. Hij speelde ook tonecl
en een in van zijn rollen heette hij "Pikske", waardoor zijn afstammelingen "de Pikskes" als bijnaam kregen, om te beginnen zijn elfkinderen :
1. Maria Elisabeth Schroeijers (Bet), geboren op 1 1 januari 1890 in Ossendrecht, overleden
op 15 juni 1983 in Venray (Limburg), is getrouwd in Ossendrecht op 30 september 1910
met Jacobus Antonius van der Poe! (Toon), machinist, geboren op 10 januari 1887 in
Ossendrecht en overleden op 24 december 1959 in Sneek (Friesland). Van Jacobus en
Maria zijn ons negen kinderen bekend, van wie de eerste 6 in Ossendrecht geboren zijn.
2. Johanna J.C.]14. Schroeijers (Til), geboren op 21 maart 1891 in Ossendrecht, overleed op
19 januari 1965 in Ossendrecht. Zij trouwde op 10 januari 1912 in Ossendrecht met
Rochus Wesenbeek, geboren op 19 oktober 1891 in Woensdreeht, overleden op 30 september 1964 in Ossendrecht. Van Rochus en Johanna kennen we vier kinderen, van wie de
oudste drie in Ossendrecht geboren zijn.
3. Johannes Ludovicus Schroeijers (Louis), geboren op 16 september 1892 in Ossendrecht,
zie 04/01.
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4. Johanna Isabella Maria Schroeijers (Marie), geboren op 22 augustus 1894 in Ossendrecht en overleden op 6 maart 1977 in Rotterdam, trouwde op 23 mei 1918 in Ossendrecht met Cornelis Dekkers (Kees), geboren op 26 september 1892 in Ossendrecht en
overleden op 6 september 1974. Ze hadden vier zonen.
5. Johannes Baptist Schroeijers (Tiest), geboren op 27 december 1896 in Ossendrecht, zie
04/02.
6. Leonie Philomena Schroeijers (Lenie), geboren op 19 december 1898 in Ossendrecht cn
er overleden op 27 januari 1983, trouwde op 11 februari 1919 in Ossendrecht met Petrus
Antonius van der Poel (Piet), geboren op 25 maart 1896 in Ossendrecht, overleden op 10
juni 1975 in Bergen op Zoom. Ze hadden zes kinderen, allen geboren in Ossendrecht.

Ida Schroeijers

Nathalie Schroeijers

7. Ida Louisa Schroeijers (Ida), geboren op 26 december 1900 in Ossendrecht, overleed op 7
juli 1969 in Breda. Zij was getrouwd 1netAdrianus Johannes van Loon (Adriaan), geboren op 23 februari 1897 in Den Haag, overleden op 20januari 1965. Ze hadden drie dochters, die in Ossendrecht geboren zijn.
8. Baptist Cornelis Schroeijers (Kees), geboren op 27 mei 1904 in Ossendrecht, zie 04/03.
9. Nathalia Francisca Schroeijers (Nathalie), is getrouwd met Adrianus van Dessel (Janus), geboren op 1 oktober 1905 in Woensdreeht, verdronken op 5 mei 1954 in Rotterdam.
Van Adrianus en Nathalia zijn ons twee kinderen bekend, die in Rotterdam geboren zijn.
10. Ludovicus Julius Schroeijers (Jules), geboren op 12 mei 1907 in Ossendrecht, zie 04/04.
ll. Rochus Schroeijers (Rokus), geboren op 15 februari 1913, zie 04/05.
03/03 Johannes Ludovicus Schroeijers (Louis), zoon van Petrus (02/02) en van Judoca Carolina van der Poel, landbouwer, geboren op 12 juli 1863 in Ossendrecht en er overleden op 30
januari 1946, is getrouwd op 13 januari 1897 in Ossendrecht metlda LouisaAnsems (Ida), geboren op 6 september l 871 in Ossendrecht cn er ovcrlcdcn op l7januari 1954. Van hon zijn ons
zes kinderen bekend, van wie er drie heel jong stierven :
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l. Maria Carolina Schroeijers, geboren op 27 september
1903 in Ossendrecht en overleden op 26 oktober 1909 in
Bergen op Zoom.
2. Constantinus Petrus Schroeijers (Stan), geboren op 2
december 1904 in Ossendrecht, zie 04/06.
3. Franciscus Petrus Schroeijers, geboren op 25 mei 1906 in
Ossendrecht, zie 04/07.
4. Leonardus Ludovicus Schroeijers, geboren op 26 juli
1912 in Ossendrecht, zie 04/08.
5. Johanna Francisca Carolina, geboren op 12 juli 1914 in
Ossendrecht en er overleden op 21 juli 1914.
6. Mathilda Maria Carolina Schroeijers, geboren op 12 juli
1914 in Ossendrecht (tweelingzus van voorgaande) en er
overleden op 10 september 1914.
Louis Schroeijers
(1863-1946)

03/04 Johannes Baptist Schroeijers (Tist), zoon van Petrus (02/02) en van J udoca Carolina van der Poel, geboren op 23 juli 1865 in Ossendrecht en daar overleden op
30 augustus 1940, herbergier, is getrouwd op 14 j uni 1899
in Ossendrecht met Nathalia Goethals, geboren op 11
april 1857 in Biervliet (Zeeland) en overleden op 9 september 1932 in Ossendrecht.
Van Johannes cn Nathalia is ons één kind bekend:

,

.
°‘""°“'°°°°""°" "'1
LOUISA FRANCISCA DELPHINA
CAROLINA SCHROEIJERS

Geboren ta 0ssandremtop17|uni1901
an overleden ts Roosendaal
in Hui: ‘De Brink‘

1. Louisa Francisca Schroeijers, geboren op 17 juni
1901 in Ossendrecht en overleden in Roosendaal
op 5 januari 1990, trouwde op 16 mei 1922 in
Ossendrecht met Johannes Melsen, geboren in
Ossendrecht op 15 december 1896 en daar overleden op 24 maart 1945. Ze hadden een slagerij in de
Dorpsstraat en hadden zeven kinderen. Na de dood
van haar man hertrouwde Louisa met Jacobus Jobse, geboren in Terheijden op 25 augustus 1888 en
overleden in Roosendaal op 18juni 1965.

op 5 ;;1uan 1990.

Zi was woduwa van
JAOOBUS JOBS!

an aardar van
JOHANNES VAN IELSEN
cannonnnnnnnannaqn

VIERDE EN VIJFDE GENERATIE

04/01 Johannes Ludovicus Schroeijers (Louis), zoon van Franciscus (03/02) en van J0 van
Loon, geboren op 16 september 1892 in Ossendrecht en daar overleden op 18 april 1954, is
getrouwd op 11 juni 1919 in Ossendrecht met Johanna Maria Dekkers (Marie), geboren op 9
oktober 1899 in Ossendrecht en er overleden op 20 juli 1995. Zijn Zus Marie was getrouwd met
Kees Dekkers, een broer van zijn vrouw Marie Dekkers. Louis en Marie hadden vij fdochters :
1. Antonetta Maria Schroeyers (Net), geboren op 21 maart 1 920 in Ossendrecht en daar overleden op 16 mei 1970, was getrouwd met Kees Hugens, geboren op 24 februari 1918 in
Ossendrecht waar hij overleed op 26 oktober 1968. Ze hadden twee zonen, Jan en Louis.
2. Johanna Schroeyers (Jeanne), geboren op 21 maart 1920 in Ossendrecht, was getrouwd
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met Hariy Sirnons. Ze

hadden drie dochters:
Mariette, Christel en
Tania.
3. Louisa M. Schroeyers
(Wies), geboren op 2

Achter hun ouders Louis Schroeyers en Marie Dekkers
staan v.l.n.i: de zussen Net, Wies, Pieta, Betsy en Jeanne.

december 1923 in Ossendrecht, was getrouwd met
Ludovicus Huijbrechts,
geboren op 25 september
1923 in Putte en overleden op 16 februari 1989
in Ossendrecht. Ze hadden geen kinderen.
4. Elisabeth Schroeyers
(Betsy), geboren op 2
april 1926 in Ossendrecht, getrouwd met Cornelis J. in de Weij (Kees),

die op 82-jarige leeftijd
overleed in Bergen op
Zoom op 14januari 2008. Ze hadden vijfkinderen (Marianne, Jenny, Josée, Adri en Willy).
5. Petronella C. Schroeyers (Pieta), geboren op 7 september 1928, was getrouwd met Jacobus J. Van Velthoven, geboren op 14 april 1925 in Woensdreeht en overleden op 17 april
2005 in Brasschaat. Ze hadden een dochter Ria.
04/02 Johannes Baptist Schroeijers (Tiest), zoon van Franciscus (03/02) en van Jo van Loon,
geboren op 27 december 1896 in
Ossendrecht, overleed op 5 september 1972 in Bergen op
Zoom. Hij is getrouwd op 31
maart 1921 in Ossendrecht met
Carolina M. Bril (Carolien),
geboren op 9 september 1900 in
Ossendrecht en daar overleden
op 19 april 1994. Johannes en
Carolina hadden vijfkindercn:

Is 315‘
2

I Maria E Schroeijers (Marie),
geboren op 29 juli 1921 in Ossendrecht, overleden op 8 december 2001 in Aalst. Zij was
achtereenvolgens getrouwd met Cesar van der Steen (bij wie ze een zoon Benny had) en
met Joseph Dekkers.
2 Johanna A. Schroeijers (Jeanne), geboren op 23 juli 1929 in Ossendrecht, is getrouwd op
31 augustus 1949 in Ossendrecht met Franciscus Wilhelmus Kloeck (Wim), geboren op
26 mei 1928 in Velsen, overleden op 19 september 1993 in Ossendrecht. Ze hadden twee
dochters, Liny en Marianne.
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Wm Kloeck en
Jeanne Schroeijers

Louis Schroeijers
en Wies Cleeren

Piet Verbrugge en
Liza Schroeijers

3. Ludovicus A. Schroeijers (Louis), geboren op 17 maart 1933 in Ossendrecht, is getrouwd
met Maria Louisa (Wies) Cleeren, geboren in Putte op 8 oktober 1934. Ze hebben een doch
ter Monique en twee zonen, Hans en Ludo.
4. Elisabeth C. Schroeijers (Liza), geboren op 5 oktober 1935 in Ossendrecht, is getrouwd
met Petrus Johannes Verbrugge (Piet), geboren op 22 juli 1934 in Hoogerheidc. Ze hebben een zoon John en een dochter Marjo.
5. Philomena Cornelia Schroeijers, geboren op 17 augustus 1940 in Ossendrecht, overleed
op 7 augustus 1943 in Bergen op Zoom.
04/03 Baptist Cornelis Schroeijers (Kees),
zoon van Franciscus (03/02) en van Jo van
Loon, geboren op 27 mei 1904 in Ossendrecht,
verongelukte op 16 april 1961 in Gorinchem
(Z.H.). Hij trouwde in Hoogerheide op 5 mei
1926 met Maria Francisca Bastiaansen (Marie), geboren op 18 augustus 1907 in Hoogerheide, overleden op 19 september 1976 in Diemen. Zij hadden zeven kinderen:

\

1

Kees Schroeijers

\

.

a

Marie Bastiaansen

1. Louisa Francisca Schroeijers (Wies), geboren op 27 augustus 1926 in Ossendrecht, overleed op l5juni 1997 in Sncek (Fr.). Zij trouwde in Sneek op 25juni 1949 metAbel Roosenstein (Ab), geboren op 14 augustus 1925 in Sneek en er overleden op 15 april 1991. Ze hadden drie dochters: Marion, José en Jolanda.
2. Johanna Jacoba Schroeijers (Sjan), geboren op 18 januari 1928 in Ossendrecht, overleed
op 5 december 1992 in Hoogerheide. Zij trouwde op 10 mei 1952 in Diemen met Henri
Meesters, geboren op 28 februari 1925 in Bergen op Zoom en daar overleden op 27 juni
2001. Zij hadden twee zoons, Peter en Comé.
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3. Lucia Johanna Schroeijers (Lucie), geboren op 29juni 1933 in Goor (Ov).
4. Franciscus Jozephus Schroeijers (Frans), geboren op 28 april 193 8 in Wij k bij Duurstede
(Utrecht)
5. Elisabeth Maria Schroeijers (Elly), geboren op 30 december 1940 in Echteld (Gld).
6. Adrianus Matheus Schroeijers (Adri), geboren op 4 februari 1943 in Echteld (Gld).
7. Magdalena Juliana Schroeijers (Lenie), geboren op 4 november 195 1 in Diemen (N.H.)
04/04 Ludovicus Julius Schroeijers (Jules), zoon van Franciscus (03/02) en van J0 van Loon,
geboren op 12 mei 1907 in Ossendrecht, overleed op 19 juli 1985 in Huijbergen. Hij was lid van
de gemeenteraad van Ossendrecht van 1953 tot 1974, eerst voor de Katholieke Arbeiderspartij,
later als leider van zijn eigen partij de "Werknemersgroepering". Verder was hij o.m. nog penningmeester van de Nederlandse Katholieke Bond voor Bouw- en Houtnijverheid en secretaris
van de plaatselijke afdeling van het Wit-Gele Kmis. Hij trouwde op 30 juni 1937 in Ossendrecht
met Catharina Christina Lijs (Kaat), geboren op 24 september 1913 in Ossendrecht en overleden op 3 1 december 1979 in Bergen op Zoom. Van Louis en Kaat zijn acht kinderen bekend :

id
‘§

Staand v.l.n.r:: Lia, Isa, Louis, Annie en Tilly.

Zittend vader Jules, Maria en moeder Kaat Lijs.
1. NNSchroeijers, doodgeboren op 3 augustus 193 8 in Ossendrecht.
2. Anna Johanna Schroeijers (Annie), geboren in Ossendrecht op 3 september 1939, is
getrouwd in Ossendrecht op 21 november 1963 met Gerardus van Loon (Geert), geboren
in Huijbergen op 1 september 1936. Zij hebben twee dochters, Karen en Ellen.
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3. Ludovicus F.‘ Schroeijers (Louis), geboren op 1 1 september 1940 in Ossendrecht, is
getrouwd op 6 april 1967 in Hoogerheide met JacobaAdriana de Vreng (Coba), kraamverzorgster, geboren op 17 augustus 1938 in Amsterdam en overleden op 18 oktober 1991
in Ossendrecht. Ze hadden twee zoons, Robert en Edwin. Louis werkte ruim 40 jaar bij dc
gemeente Ossendrecht, voornamelijk als gemeente-ontvanger. Na zijn loopbaan verhuisde
hij naar Liempde, waar hij op 1 1 september 2000 hertrouwde metAnnie Scheutjens, geboren op 28 februari 1943 in Liempde.
4. Franciscus Schroeijers (Fransje), geboren op 15 juni 1943 in Ossendrecht, overleed op 2
augustus 1952 in Ossendrecht.
5. Isabella .I. Schroeijers (Isa), geboren op 8ju1i 1944 in Ossendrecht, is getrouwd in Ossendrecht op 25 november 1965 met Jacobus J..I. den Ouden, geboren op 15 april 1942 in
Ossendrecht. Zij hebben twee kinderen, Comelis en Cornelia.
6. Mathilda A. Schroeijers (Tilly), geboren op 15 december 1947 in Ossendrecht, is op 9 oktober 1970 in Ossendrecht getrouwd metArie George van der Hel (George), geboren op 1 1
mei 1946 in S1iedrecht(ZH). Ze hebben twee kinderen, Olga en Igor.
7. Emelia C. Schroeijers (Lia), geboren op 15 december 1947 in Ossendrecht, is in Ossendrecht getrouwd op 23 juni 1971 met Petrus Bastiaanse (Piet), geboren op 15 februari
1938 in Bergen op Zoom, overleden op 27 december 2000 in Halsteren. Ze hebben drie kinderen, Kees(over1eden op 1 1-j arige leeftijd), Louis en Catharina.
8. MariaA. Schroeijers (Maria), geboren op 27 oktober 1949 in Ossendrecht, is getrouwd op
19 mei 1972 in Jiilich (D) met Gert Weyrich, geboren op 11 juli 1943. Ze wonen in Duitslancl, waar ook hun dochter Helena geboren is.
04/05 Roch us Schroeijers (Rokus), zoon van

Franciscus (03/02) en van J0 van Loon, geboren op 15 fcbruari 1913, overleed op 3 oktober
2008 in Bergen op Zoom. Hij trouwde op 30
december 1942 met Catharina Huijgens
(To), in Ossendrecht geboren op 6 maart 1923
en overleden in Bergen op Zoom op 12
december 2009. Ze hadden twee kinderen :
1. Frans I4 Schroeijers, geboren op 14
mei 1943, getrouwd in Hoogerheide
met Trees Roomer, geboren 1 febmari
1945 in Rotterdam. Ze kregen twee

dochters, Claudia (die in 1985 verongelukt is) en Anouk.
2. Tilly Schroeijers, geboren op 17
december 1944 in Ossendrecht, daar
getrouwd op 30 december 1965 met
Louis Schoonen, geboren in Hoogerheide op 5 november 1945. Ze hebben twee zonen (Martin en Jeroen) en een dochter Karina.
04/06 Constantinus Petrus Schroeijers (Stan), zoon van Louis (03/03) en van lda Ansems,
geboren op 2 december 1904 in Ossendrecht, overleed op 28ju1i 1995 in Bergen op Zoom.
Hij was getrouwd met Paulina Janssens, geboren op 1 1 juni 1912 in Putte, overleden op 2
mei 1981 in Ossendrecht. Zij hadden een zoon :
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Dankbam herinnering aan

‘ Gedanken we dankbaar ll‘! onze gebeden

CONSTANTINUS
PETHUS SCHROEIJERS
weduwnaar vln

FRANCISCUS PETRUS SCHROEIJERS
ochtgenoot van

lnhlnnl Dommen
geboren te Ossendrecht 25 mei 1906.

overleden te Bergen op Zoom 17 april 1978.

PAU LINA JANSS ENS
Geheel onverwachts is Frans van ons 1\9lngBGeboren [B Ossendrecht 0|: 2 december
1904. cve eden la Bergen op Zoom op 28

gaan. Wie had ooit kunnen denken dat hij lljn
zoon to epoedig zou volgenl

juli I965. HI do ulivanndlensl In do Sim

Het verdriel ls grout: hij was :0 goed. zo behulpzaam, zo dapper; onmlabaar voor zljn vrouw

Genrudiskert 1e Ossendrecht hebben we
hem beceleid naar het crematoriurn in Bergen op loom up I augusus 1995.

dla nu alleen achter blljft.
Toch vartruuwen we dat do dood voor hem een
bevrijding betekent van veel pljn, an dat hij In

Voor uw bet-angstalling on medelaven beloond na hat overlijden an bli de cromalie
van Stan Schroeijers. berulgen wi| u onze
oprecme dank.
Famills Schroeijers
Fan-ville Jnnaena

rust en vrede voonlee bi) do Verrezen Heer
on bl] Louis.

Ueve vrouw. hartehjk dank voor da 46 jmm
waarln we samen galuk an Iced gedeald hebben.
Corrie. blijf moedcr met )9 goedhald. llefda on
zorg omrlngen.

1‘

Tor nngedacntems O n
LEONARDUS LUDOVICUS SCHROEIJERS
en-hlgenool van
MARIA HENDHIKA HENDFIICKX

eerder weduwnaar van
BEHTHA ANTONIA ACHIANA JOSEN

gob. In Ossendrecht 26 |u| 1912 an na voorzien 1: Zlj van hel sacrament dur maken 1::
Bergen op Zoom overleden 24 december 1969
In afwachtmg van zgn wederupstandnng hebben

w.) 2111 Iachaam aan dc aarde loevenrouwd ca
do Alg Kath BEgr38fp188l$ aldaar
op 27 december 1969.
Ann In umda van dc Advnntnlqd, wannn wt)
on: voarbereidden op dc kcmal van do Hear.

I5 de new voor hem ook werkelqk gekomen.

De Kerslavond heeft hem het eeumge geluk
gebracht, waan/our C?1r>s2u5 mens geworden
rs.
Zun zekte had hem al zeer veel levensvreugde
ontnonen. Toch been ha ons een vuorbeeid
gegeven hoe mi dorgclnke kruisen moeten proberen lu dragen. H1; droeg :qn kwuul mcl grout
.
go d u-c

Hear onzo God. U heb! uw zoon In do Kerstnacm naar Bethlehem gezanden om ons man-

sen 12 vcrlossen. Moge voor deze cvcrledene
do v0\OOi|ng van xrjn varlusnng aangebroken
z|)n on gee!‘ hem het eeuwiqo goluk van Uw
|,c1d|: ;~n Uw leven. Amen.

H1; moge rusten In vrede Amen.

1. Willy Schroeijers, geboren in Ossendrecht op 8 oktober 1936 en overleden op 11-jarlge
leeftijd in Bergen op Zoom op 3ju1i 1948.
04/07 Franciscus Petrus Schroeijers, zoon van Louis (03/03) en van Ida Ansems, geboren op
25 mei 1906 in Ossendrecht, overleed op 17 april 1978 in Bergen op Zoom. Hij was getrouwd
met Johanna Demmers, bij wie hij een zoon had :
l. Louis Schroeijers, geboren in Ossendrecht op 8 april 1934 en overleden in Bergen op
Zoom op 12 december 1977, getrouwd met Corrie Adriaansen, geboren op 17 december
1937 en overleden op 12 april 2001 in Bergen op Zoom.
04/08 Leonardus Ludovicus Schroeijers, zoon van Louis (03/03) en van Ida Ansems, geboren
op 26 juli 1912 in Ossendrecht, overleed op 24 december 1969 in Bergen op Zoom. Hij was eerst
getrouwd met Bertha Antonia Adriana Joossens (Bertha), die overleed op 14 mei 1952 in
Ossendrecht en bij wie hij vier dochters had (Lizet, Bertha, Ida en Johanna). Daama hertrouwde
hij met Maria Hendrica Hendrickx, die overleed op 20 maart 1996 in Bergen op Zoom.-t
BOEK - In de loop van 2010 hopen wij een ruim geillustreerd boek te publiceren over
3 eeuwen Schroeijers in Bclgié, Nederland en Frankrijk. Lezers die nog aanvullende
informatie of illustratiemateriaal zouden kunnen aanleveren over de hierboven verme1de personen of hun afstammelingen (ook als die de naam Schroeijers niet dragen) en
partners, worden uitgenodigd ons te contacteren:
Martin Braem, Eigen Heem 43, 2950 Kapellen (B) - te1.: 00 32 36 64 34 09
- email : martinbraem@skynet.be
DANK - Voor dit artikel konden wij gebmik maken van gegevens die wij voor het boek
kregen van o.1n. Louis F. Schroeijers (Liempde),Am1ie van Loon-Schroeijers (Huijbergen), Alma Schroeijers-Kuijt (Diemen), Pieta van Velthoven-Schroeijers (Essen, B) en
van Cor Cleeren, Louis A. Schroeijers, Leny Zwakenberg-Hugens, Saar van de Poel,
Maria Hugens-van de Brand en Fons van de Poel uit Ossendrecht.
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Enkele familieanekdotes van de familie Schroeijers
it de meer recente geschiedenis van de familie Schroeijers hier twee verhalen over Rook en To
Schroeijers (zie pagina 57) verteld door dochter Tilly. Zal dit ook in de familieannalen
opgenomen worden‘? Wij leggen het hier in ieder geval even vast.
Tilly Schooncn Schroeijers. dochter van Rook en
To Schroeijers, werd door haar dochter Karina
gevraagd ‘dat oorlogsverhaal dat ze altijd vertelde‘
eens op papicr tc zcttcn voor haar zoontje Joris. Dic

J
i

zou het voor een opdracht op school kunnen

gebruiken.
Welnu:
Het was 1945 en Tilly, vernoemd naarhaar oma van
moedcrs kant, Tillckc Huijgens-dc Brie. lag lckkcr
te kraaien in de kindenvagen, die binnen achter het
raam stond. Moeder To was ijveri g de was aan het
ophangcn in dc tuin. To bcgon ccn bcetje onrustig tc
Worden en zonder te weten Wat haar dreef, liep ze

‘,

naar de kinderwagen. tilde Tilly emit en rende
vervolgens terug de tuin in.

l

Het volgende moment was er een Vl -inslag in de

Tillyk br'0er(je Frans bij de bewusle

buurt en lag het kcukcnraam in schcrvcn in dc
kindenvagen ...... ..moederinstinkt'.’ In ieder geval was het een
schone zaak. Want nu kan Tilly het naveitellen.

/\'inden~vagen met Tilly erin.

Tilly riep tijdens een verjaardagsfeestje dat ze wel een leuk onderwerp wist voor de Tijding:
Oude berocpen!
'Wistje dat 66$ vaeder vroeger vogelverscl1ril<.ker is geweest?'
‘Nee, dat wist ik niet.‘ ‘J21, hij was zo‘n jaar of .....misschien wel twaalt‘ of dertien toen hij Wat geld
verdiende als vogelvcrschrikkcr bij boomkwckcrij Goris.
Ofnou ja vogelverschrikker: proppenbewaker dan. Er werden proppen geplukt en uitgespreid op de wei
van Kee de Natte , vlakbij zijn ouderlijk huis. om te drogen zodat het zaad eruit zou springen. Dit werd
verzameld voor de verkoop. Maar natuurlijk was dit het walhalla voor de vogeltjes. . .. Dus werd er een
lieuse vogelverschrikker in dienst genomen.

Ovcrigcns hceft Rook in zijn ticnetjaren wel meer
baantjes aangepakt: hij was ook nog op zijn
zestiende aps bij de bouw van de Afsluitclijk
(1927-l933). Dat hicld in: met het juk op zijn
schouders kof e 63brengen naar de arbeiders uit

zijn keet (er waren er meer) en dat was soms echt
wel een half uur lopen naar de dijk. Maar ook het
opknappen van andere werkjes in de keet van zijn
zus Til, zoals beddcn opschuddcn. De bcddcn waren
tijken gevuld met stro, waar soms een heel
muizennest in zat. Aardappelen schillen met een
hcus aardappcl-schilapparaat (cmmers vol). Dc
vloer aanvegen, wat boodschapjes doen.
Hij moest een keer bananen ophalen en heeft ze
allemaal opgegeten, waarna hij behoorlijk ziek was.
Ook als hij melk moest halen dronk hij ervan en

vuldc het terug aan met water, wat echt wel opvicl
bij zijn zus! Later heeft hij een echt beroep geleerd:
metselaar en zo kon hij een jn gezin opmetselen
met twee kinderen en inmiddels klein- on
achterkleinkindcrcn.-t
Rook mefjuk, gtg ankeerd door :{jn' zus Til (I) en haar man Rochus Wesenbeek (F) Zie ook p. 51.
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De kat van téiéinte Rwoos
/\1\

an

AA

aante Rwoos was vééveseuvetig jaor en ze woonde aljeen ien un klein
oske op ut dorp, meej nog ‘ne grwoote n'of die jéélemaol tot aon de
réiandweg liep.
Aon dieje n'of deej ze nie veul mjéér. U zoog nog wel groen, mar da was van de
broenéétels en zoow, dat'u1"allemaol ien stong.
Icr en daor stonge nog wel wa blommekcs, mar da waore dur diej iclek jaor van
eeges wir trugkwaome.
Ze was nie getrouwd. Neije, aon ‘ne vent oj ze nwoot wa d'aongevonne. Ze
lééfde dur eege léévetje en daor was ze ketent meej.
:~
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Toen ze meej dur wienkeltje
'I\I\
gestopt was 0]- ze me
lTl_]€€I‘

zoow veul te doen en daorom
'
kwaam ze diekels meej dur
.
etske naor oos. Dan ielp ze

wa meej ien ut uissouwe en
ze scharrelde un bietje
rond ien de n'of. Op teed
i -. un bakske kof e of un
kommeke teej en zoow
v. ‘I,-:4,
~ .
"5; gong dan de dag wir
_
..__.
'
“ "* lekker vurbij.
Saoterdags was ze dur
altij vur tien uure en dan brocht ze kof ekoeke meej. Alle wééke dezelfde en 665
kienders noemde da dan wook 'taante1w66zekoeke'.
Zoow zaot ze op un zondaggemorrege naor de leste mis wir bij 66$ aon de
kof e, toen dur un pliesiewaoge vur de deur stopte.
Twij pliesiemanne belde bij 66$ aon en vrooge of taante Rwoos bij oos Was.
“Wa doe tur op?”, vroog iek.
“Jao”, zeeje ze,”wij emme ien de slwoot aachter eure n'of un kat gevonne diej
ad aongereeje ies. Ze lieg taor mar te stuiptrekke, da wor nieks mir meej da
bjéésje. Nou zeeje de gebuure daor data de kat van taante Rwooze ies. We
zouwe um dwood kunne schiete, mar da maag zoow mar niej. As Rwoos nouw
meej oos meejrijdt kan ze zegge daggut eur kat ies en dan mot ze oos permissie
geéve om um af te schiete
Iek moes wook meej van taante Rwooze en zoow reeje we meej de pliesiewaoge
naor de raandweg. Daor loog Grietje, want zoow jééte eur kat, te lillepwoote ien
un drwooge slwoot.
“Grietje,Grietje”, riep taante Rwoos nog, mar Grietje blééf liege en dur zoot
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bekaanst gin lééve mir ien. Ge kon Wel zien dat ie veul afzoog. Dur stonge Wook
al wa nuuwsgierige méése uit de buurt vol belangstelling te waachtc oe da
d'allemao1 af zouw lwoope.
“Jao, ut ies meen kat”, zeej taante Rwoos. ”Schiet um mar dwood, dan ies tie uit
de miezéérie.
De waachtmjééster pakte zunne revolver en
zette um op schaarp. IJ wouw schiete, mar ij
gong niej af.
“Ut ies mar goed daggut ginne
baankoovewaller ies”, zeej iek téége de
plicsic, ”aandcrs was t'ic um al laank gaon
gepse.”
De twidde pooging lukte wel. Iek maokte un
gat ien de dwvooge slwoot en daor Wier
Grietje netjes begraove.
Twij daoge laoter oj iek toevallig un
bijjéénkomst waor dieje pliesieagent wook
bij was. Iek riep um naor de vergaodering
éévekes apart en iek zeej: ”Jan, loster d'ies,
iek em goej nuuws jong. W'emme de
verkjéérdc kat dwoodgcschoote, want Grietje
zoot giestere morregut wir bij taante Rwoos
aon d'aachterdeur.
En Grietje lééfde nog laank en gelukkig.
Willy Groffen, in het dialect van Hoogerheide
Bijgaande tekst is geschreven door Willy Groffen en door hem ingestuurd voor opname in het
Brabants Boekenweekboek 2009. Het verplichte thema was: dieren. Het boek heeft dan ook als titel:

Brabants gebekt.

Het verhaal van Willy oogstte veel Iof. Er is een geluidsopname van gemaakt door Cor Swanenberg
en het werd zo spoedig mogelijk in woord en geluid gepubliceerd in het tijdschrift Brabants (nummer
21).
Tijdens de presentatie van het Boekenweekboek op 1 maart 2009 hebben diverse c0||egadialectschrijvers Willy om een handtekening gevraagd. Het geheel Ieverde huis-aan-huis bovendien
veel positieve aandacht op via de Zuidwestkrant.
En het mooiste van alles

is nog: het verhaal is echt
gebeurd!

l~'olo's: Vosje van internei
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F Speuren in het geheugen Jl
door Jeanette van den Berg - Buzjs
oen ik zo‘n 16 jaar geleden een
foto kreeg van de heer Fons
Machielsen werd ik nieuwsgieri g welke personen er op stonden.
Hij wist mij te vertellen dat het
waarschijnlijk het zangkoor van Putte
was en dat de vader van zijn vrouw
Carolien er op stond: Louis
Broekhuizen.
Van de overige personen kende hij
niemand. Toen ik de foto eens goed
bekeek, was er voor mij een bekend
gezicht bij en ik vroeg aan Fons of dit

misschien Harry Kerstens, de
schoenmaker, was. Hij herkende hem
niet, maar ik had Harry nog gekend
toen hij veel ouder Was.

bleek dat de 100-jarige de zoon van de
oude koster uit Nederlands Putte was.
Louis was er organist geweest.
In Putte woonde de vader, Eduard
Wouters, koster en tevens bakker en
winkelier naast het douanekantoor.
Later is hij met zijn familie naar
Berendrecht verhuisd, omdat het
douanekantoor moest uitbreiden.
Het geheugen van de 100-jarige was
nog heel helder volgens “De Polder”.
Ik dacht: die man wil ik wel eens
spreken over die foto. Hij kan mij
misschien helpen aan de namen van
de personen die er op staan. Maar wat
niet in “de Polder” stond was, dat
Louis stokdoofwas.

Ik nam de foto mee en dacht: dat is een
makkie, elk ouder iemand zal zeker
die pastoor in het midden wel
herkennen. Dus ging ik met de foto de

Wij gingen samen, Jaap en ik, op
zondag naar Berendrecht naar de 100jarige.

bejaarden in de Beukendreef

Toen wij hadden aangebeld kwam er
een dame de deur openen. Zij was een

opzoeken, maar niemand kwam hen
bekend voor, het waren geen mensen
uit Putte, zeiden ze.
J ammer, niemand kon zo diep in zijn
haar/geheugen duiken. Dan de foto
maar in een doosj e voor later, want je
weet maar nooit.

ongehuwde dochter van Louis en er
was ook nog een ongehuwde zoon
thuis.

In december 1995 kreeg ik het
streekblaadje “De Polder” in handen

Wij V€IT6l(l€l'l aan de dochter wie wij
waren en waarom wij kwamen.
Toen vertelde zij ons dat haar vader
alles over vroeger nog wist, maar dat
hij geheel doofwas.
Wij werden heel gastvrij ontvangen

met op de voolpagina een verhaal

en kregen een vel papier en een

over Louis Wouters, die in
Berendrecht in Belgié woonde. Hij
was 100 jaar geworden en heel
Berendrecht deed mee met alle
festiviteiten daaromheen.
Toen ik dit verhaal eens goed doorlas,

potlood. Naast Louis lag een enorme
grote toeter waarin wij moesten
roepen, omdat hij toch moeilijk iets
kon verstaan en anders hadden we nog
papier en potlood. Kun je het je
voorstellen?
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Eenmaal gezeten stak hij van wal over
zijn feest en moesten wij de foto's
daarvan bekijken.
Hierna lieten wij onze foto zien en
vroegen naar de namen van de
personen. Die noemde hij zo vlot
achter elkaar op, dat ik moeite had om
hem bij te houden met schrijven. Toch
kende hij één persoon niet; de man
uiterst rechts op de foto, dat wist hij
niet meer. De dochter die meekeek
zei: “Maar vader, dat is toch nonkel
Frans!” Maar nee..., dat was onze
Frans niet.

Hij kende iedereen op de foto, maar
uitgerekend zijn bloedeigen broer
niet! De dochter knikte ons toe en later
V6I'i6l(l6 ze dat nonkel Frans op 39jarige leeftijd was overleden en dat dit
kcnnelijk uit zijn geheugen was
gewist.
Met veel voldoenin g en plezier om het
geroep in de toeter, reden wij op huis
aan. Zo pratend met een 100-jarige
over vroeger, had ons een leuke
middag bezorgd. Later hebben wij er
nog dikwijls om gelachen.

Hierbij de namen van de leden van het zangkoor uit Putte. De foto is van rond 1917-1918.
Zittend v.l.n.r.: Kees Kerstens (vader van Harry); pastoor Rijpaert van 1911-1923 pastoor in
Putte; Eduard Wouters, 1858- 1 926, koster en vader van Louis.
Staand v.l.n.r.: Cees Monu; René Teijsen; Hairy Kerstens (schoenmaker); meester Mijvaert,
onderwijzer in Putte van 1882-1918.
Achtcrste rij v.l.n.r.: Harry van Oorschot; Louis Wouters (Was een ncef van dc 100-jarige); Louis
Broekhuizen en uiterst rechts Frans wouters, geboren in 1897 en overleden in 1936. zoon van
Eduard en broer van Louis. 4-
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INFORMATIE VOOR DE LEZER
Bestuursleden:

“Tijding” is het periodiek van de heemkundckring
“Het Zuidkwartier” en verschijnt 3x per jaar. Het

de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33

Zuidkwartier betreft het gebied ten zuiden van

Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte

Bergen op Zoom, omvattende de plaatsen
Hoogerheide. Huijbergen, Ossendrecht, Putte en
Woensdreeht.

de heer H. Coitie, tel. 0164 61 27 96
Lorentzstraat 7, 4631 HC Hoogerheide

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
worden ingewonnen bij:
De heer J.Ha1ters, 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 G 5,00) Gebruikte. in goede staat
verkerende. Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De
contributie bedraagt vanaf 1-1-2009: € 1 7.00 perj aar,
per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente
Woensdreeht wordt € 7,00 extra aan po okosten in
rekening gebracht. VoorBe1gié € 9,00.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door middel
van stoning van de jaarcontributie op gironummer
276.04.67 ten name van penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, KLM Laan 6,
463 1 JW Hoogerheide.
Nadruk van, of ovemame uit “Tijding” van een anikel of
gedeeltetn) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen
niet tocgestaan. De hcemkundekring “Het Zuidkwarticr”
aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde j uistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.
Vormgeving Tij ding: Maria Rosskamp
Gedrukt door Sprintcopy Bergen op Zoom

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
de heer D. Vcrbcek, tel. 0164 61 61 96
Matthias Wolffstraat 10, 4631 KD Hoogerheide

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

de heer A.J. Dobbelaar, tel. 0164 61 31 73
Matthias Wolffstraat 14, 4631 KD Hoogerheide
de heer P. de Dooij, tel. 0164 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdreeht
mevr. L. Hengst, tel. 0164 25 94 19
De Hortcnsia 11,4631 DG Hoogerheide
Adviseur:
de heer L. van Hock. tel. 06 - 55 15 28 68

Nijverheidsstraat 5, 4631 KS Hoogerheide
CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
www.hkk-zuidkwartiennl
Adviseur/Evenementen/Distribu e I
Redactieraad: kopij inleveren bij
de heer J.Ha1ters, tel. 0164 67 28 54
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
Archeologie:
mevr. L. Hengst, tel. 0164 25 94 19
De Hortensia 11,4631 DG I-Ioogerheide
Documentatiez
C.van Opdorp, tel. 0164 61 38 30
Pr. Clausstraat 3, 4631 LZ Hoogerheide
Fotografiez
de heer B. Ars, tel. 0164 61 37 69
Meulenblock 18, 4631 ZZ 1-Ioogerheide
Genealogie:
de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte
Heemschut:
de heer J.van Elzakker, tel. 0164 61 22 24
Verlengde Duinstraat 2, 4631 HS Hoogerheide
Kruidentuin:
dc heer P. de Dooij, tel. 0164 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdreeht

't Kwartier:
de heer .1. Wils, tel. 0164 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide

Museum:
mevr. F.Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,
4641 J1 Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63
Oude handwerktechnieken:
mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal, Wouwbaan 9
4631 KJ Hoogerheide, tel. 0164 61 25 36
Oude talen, gezegden, spreuken enz.:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164 61 06 51
De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide

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