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HEEPIKLJHJDIGE UERENIGIMG "HET zultn-+<uH1F~!TIEFt"

Dpqericht 2? maart 19??

De Haemkundige uersniging_nmuat-hmt;gahiad dar Gamaanten Huijhargsn,
Uasendru:ht,Putte an wnunsdrscht an mag due raginnael genuamd warden.
In neamt t.n.u.all5 inqtantizs HBH nautrala hnuding aan,én hQ5Ft 515
zutel da "uulksahdij .L.U.tQr Duinsn" to Dssundrucht. .. -
Hat zij uunrstnat is uarunt in unqcpstggnde doelaiallingnn.
Dnalstallingsnt _ _ _ = , H
1. Zij hauogt t: zijn nun culturulc installing znndnf mi atgmuand U?

politiek dun1,binnqn dz Iuidwasthoekgemaentsn. J 3- '
2. Hat beue?enen an tar kannis brengen van de ragiunale_gas:hiedanis.
3i Heb bauaPeneH van genanl0giH,nmamkundH En tupugr Pi5ch nndarzuek.
4, Hat uastlsggan an ua:k1:ran uan Us dialectnn b1 nQn.da streak.
5, Hut uastlogqsn uan al Can niat cuergelsuerde uarhalan,rijmen,

gezagdan,uitdrukkingsn,eni.. ' '
E. Hat atinulernn tnt in siand huuding yen nude nmbH:htmn."
T. Hut urganisuren uan lu4ingBn met heemkun ige atrekking. _ .. _
E. Hat ijuaren uuur hat hshcud van cultuur-histurischa en'heEmkundig

.waerdaun11e mhjectsn {He@machut). ' -"I - -
9. Hut stimulmrcn tut instnndhnuding Han Fmlkloristischc actiuituitan.
10-Hat inrishten an inuentariaeren wan ean uudheidkamar mat Entieks

nfbnHldingen,v nrwurpeP an re ant manrdeualla zmkHn,znH1s uaandels,
bi prentjus :,d.n

11.Het aamen9ta1lenEinricPtQn} an beharen van een klaina bihiiuth ek
uucr Hlgemae nri ntarsnde wevke quear ndnr uuk uitgeusn van dc in
u mgmving nki$ arendaH:in§31‘mEt can gudngmn br v§rmmldiHgs-

aystaem.
T2.Hat bcneFengn En En? k:nniE hr ngun van gmalogiach,badamkundig,

watarhuianuudkun ig un genmurfulagisch mndsrzuek.
13.Hat uitgevon van men pcrin ink bztraffenda haar actiuiteiten aan

haar laden-
1 -Datgene te dnen an tn tnvurdmren mat in sen heemkundig Radar ualt

is plaatsen‘

Bestuur:

Hat unorlmpig beetuur beabaai uit lsdsnfuertegenwoordigzrs wan ganuemde
gnmuuntun an is but 1 m i 19TB 013 ualgt samangmsteldi
.J.Pijnun, €uijbnrgsewm§ 51, Huugurhmide Uunrzittzr

J.u.E1zakkar,UQrlangde uinatraat 2,Curr.adraa
tcl.D16& -Ql , Hanqcrhcidn Sncpetaris

H. attheussena, H nmuu 2?, Escendzmcht Panningmamstur
J.uan Hal, Handekenakrui é¢,Tc1.U154&-5?D,Huijhergen 22 Secrmtaris
J.Hijsdijk, u.d.Hi&rstgnni T, H ngqrhmidc Unrmgauing
Er.A.Franken, .L.U=tmr Quinun, Sssandrmcht M ibliutheak
Nnur.Haug0uuun, Hund:knnshruid 5, Huijbmrgan
Neur-D. uus, Unkteratrsct 23, ssendrecht
C.Hoacks, Bredmstrash T ; Enijhnrgcn
L.LDUijB , Gemce iuhuia, Huifbcrjun

Uumrzittar, soczmtaris an pcnningmecstar uurmzn hut dagalijks bestuur.
Miaume leden,di2 wan hart: w¢Lk:m zijn,ku nen Zich upgmuan uim hat
secratnriaa Un danrna HJH bij rzga sturLun t.n.u.PanningmQQstar
"Hut ZuidkwartiE:"$HQ CiJEH Usezndrecht nr.14 521&3?, Gironr Hank.
11UT5PT.
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-3Ten Geleide 1

Hier z n we dan , mensen van nu.
Denken,spreken,kled9n en feesten als mensen van nu. ‘I ' * 4'
Piekeran,treuren, kortom, handelen als mensen van nu.
Helpen misschien; ouderen en jongeren van nu, om morgen te 1evan.~
we leven vandaag en denken aan morgen, dat lijkt ons hail an ook ‘
onze zorg. 1 ¢£ ' 1 =:"n “ '
En gisteren,‘dat is al zo lang geleden; dat is immers niets meer,
dat is voorb . - (I w * 1 " " 1 .-
Eigenlijk hebben we one dan toch=een beperkte ruimte geschapen,
waarvan we niet weten langs ue1ke;straat"me er gekomen zijn.

1 V _ . . . _ _ 1 1

Als men goed nagaat, hebben we de~al1ergewo0nste an allervoornaamste
dingenggeérfd. ‘ ' * 1 =‘=L~** = ' - 3
De woorden die we gebruiken zijn ons door van Maerlant, van Ueldeke,P
Vondel en anderen Qelaten. 1 ’ "- "' ‘~ "< ~ I'
Dialectvcrming en.recenter taalgebruik hebben'ze gemaakt tot mat men
nu spreekt; 1 ;> . . ;1 1 ~H q .» M
Zijn de schoen, de kous, de kar of de trein soms uitvindingen van nu?

Ondanks de stroomversnelling gedragen man en.vrouu zich nog ale zo-
danig, een natuurlijke mortal uit sen var verleden. ' ' ;
En als_we er goed 0ver.nadénken;wat ankert er al niet in het*verleden
waarin we geen erg hebben, of hadden.
Zijn we toch echt wel 20 veranderd? "A§( - ’ “’ ' “n
De lange rokken doen het weer, het haardvuur is eigentijds en de
trapgevel is het einde.1 » 1

... ..-...‘...- ...~-.-.... .<<__ ..1.,- u ,~ .1 . _ . . 4 ..... . \

Soms hernemen us dq oude dingen, om er nieuwe aan toe ta voegen, en
maken zo onze fuimté grater. _ 1
Zoals de mgn diQ‘een nieuwe bungalow heeft en zegt:hier stond vroeger
hat huis van mijn vadef,waarin ook mijn grootvader en overgrootvader
nog hebben“gew0ond§ ]"[ *v
De plavuizen, de kussénkast en vaders p penrek heb ik
pleats gegev@n.Y , '
Spreekt hieriniét sen vérbondenheid, die generatie na
in taal en geschrift is doorgegeven? I
Een verbondenheid van gewoonten, over kleine an grote
de eeuwen door. : T-1‘ .-

opnieuw een

generatie,0ok

gebeurtenissen

Zullen u ons niet meer ruimte scheppen, om door heemlieFde,heemkunde
te bedrijven? _ ‘ , V
HeamRunde,die het'ver1eden met het heden verbindt en ons tot bewuster
mensen kan maken.‘ . * . 1_ A,
Mansgn die met beidevvoeten op de grand staan an de toekomst met L
vertrquuanitegemoetizien. Q ( ‘_ ’ __i LAAI , 1 v

\ .> . _

Mij veronderstellen, dat de eerste uitgave van da heemkundige kring
"Hut Zuidkwartier" hiertoe een_bijdrage@2al zijn;z0dat n0g_vele A
zullen vulgén. ' V ' _ H * ' V n_
Tot slot onze dank aan alle‘medemerkers en werkgroepen die hiertoé.
hebbén;bijgedragen, ' 11( ‘ ' _ “ L ‘ 1' (

. ' De Uoorzitter.
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DE ZANDGRUNDEN VAN "'T ZUIDKUARTIER"

De zandgronden van dit gabied zijn gelegan in hat uiterste zuiduestan
van hat Brabants zandgebied. o~1" » , -" '1 1. ‘ » ' Y

De noordgrens van dit zandplato ligt ongeveer op de.1 n Bergen op
Zoom - waalw k - '8 Hertogenbosch.~ . . . /'»

De ondergrond van dit zandplato kuam zo'n 1,5 miljoen jaar geleden
boven water, de zee trok zich terug.Met hat vardw non van de zee kuam
sen einde aan de gsologisohe perioda van hat "TERTIAIRW,en we z n dan
aangaland in da geologisohe periode van hat "KUARTAIR". »“

Hat landschep kreeg toan hat aanzien van een gebied met stark V19°h'
tende rivieren, de oerstromen,de Rijn en de Maae.

‘De periode het "KWARTAIR" is te verdelen in hot "PLEISTDCEEN" van
1 1,5 miljoen tot 1 10000 voor Christus en hot "HOLUCEEN" van 1 10000
voor Christos tot heden. .1 f'= < - ‘ V ~

In het t dvak van hat "PLEISTUCEEN" is net Brabantse‘zandplato gro-
tendeels gevormd zoals we dat hodan tan dage kannen. De oerrivieren da
Rijn an de Maas stroomden door matarialen uelke door de verdwenen zee
waren a gezet.¢1 '4 ' 1" ' "- 1 “ i

Daze matarialen warden spoedig badekt door zand, klei en grind mat
aangevoerd~werd door de rivieron. Hat was en is eon batrekkelijk vlak
gebied,de rivieren.waren dan ook traag,wat weer batekende dat de mate-
rialen gemakkelijk wordon afgazet,voora1rf n materiaal(f n zand an kleien)

DE GEOLDGISCHE TIJDREKENING. ' 1 "H

Duderdom in Uoorkomen aanide
nillgenen jaren Perioqe_ T dvakken ogpervlakte

" KUARTAIR HOLOCEEN rivierduingordels
W 1 rivierengebiad

0 hoog+ on laagveen
klaine droogmakingen

7 kustvlaktenv Q ..
duinstreek

V . g__ ijselmeerpolders -
0.01 PLEISTDCEEN dakzanden. "i ”
1;. " ' oudere riviervlakten

stuwwallon landsohap
1,5 v 1 1 1 TERTIAIR _ . . . _
M In hat tijdyak hat pleistopeen komen in het totaal 4 st den voor.
’ Uooral do laatsto 2' st den (het Riss en hot UUrm)1hebben een grote
invloed op hat ontstaan van hot tegenuoordige landsohap gehad.

In de droge en koudo oariodo van do genoemda- st den is er materiaal
vanuit hat Noordzeebekken aangevoerd via de wind(toendraklimaat).De zes-
spiegel was toen tientallen meters lager dan nu, de tegenwoordige Noord-
zee was toen een soort toendra, de Rijn en do Naas stroomden toen b da
tegenwoordigo Doggersbank in zee. De wind was relatief sterk en ‘vrij
frequent noord-weatelijk, or was geen begroeiing van de bodem en de bo-
demmaterialen konden dua ook niet door planten worden vastgelegd.

Het zand ward vlak over do bodem door de wind vervoerd,terw l de
Fijnere delen door do wind mee do hoogte in worden genomen en daarom
ook veel verder wag worden afgezet(l6ss gronden van Zuid Limburg).

De zanden die op daze manier zijn afgezet noemt men dekzanden,dit
dekzand kwam als een dunnere of dikkere dsken over door de rivieren
aangevoard materiaal ta liggen.

L 0%- _e
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Doze dokzandon komen in bijna geheel Brabant voor. In hot oosten van

Brabant komen dokzandon voor van uol 45 m. dikte,in hot westsn is hot
dokzand soms gomengd mot do ondorgrond,b voorboold do Uouwse grondon.

T dons hot pleistooeen is in do warmers poriode klei afgozot door do
rivioren, doze kloi wordt in onze strook leem genoomd.In hat oosten van
hot zandplato zit doze klei diep in do ondorgrond,torw l in hot zuid-
woston doze klei hior en daar aan do opporvlakto komt. I
Doze kloi was do grondstof van do steenbakkorijon van Halstoren,Huijber—
gen, Ussondreoht on Hoogerheido. J

Hot al of niot voorkomen van doze leem in do ondsrgrond kan groter
vorschillon govon in do Flora on do gebruiksmogelijkhedon op korte af-
stand. 1“ » ‘gv

De al oorder gonoomdo wouwse gronden iijn nagonoog niet bodokt mot
dekzandon, doze grondon ondersohoiden zioh van do dekzanden doordat zo
f nkorreliger zijn on eon hogor humusgohalto hebben on hioruit volgt
dat zo landbouwkundig vool betor z n dan do dekzandon.

In hot uitorste zuiduosten van Brabant z n in hot laatst van hot
Pleistoaoan duinen afgezot via do wind uit hot Scheldebokkon.

we mooton ondor "duinen" hier vorstaan zandafzottingon op het roods
afgezot dokzand of op do nog vroeger afgozetto kleilagen.

Doze "duinen" liggan alo eon hogo zandrug langs do kustvlakts vanaf
Halsteron tot on mot Ussondrocht.

Aan do westkant is doze zandrug vr stoil, naar hot oosten verloopt
do overgang naar do wouwso gronden on do dokzandon veal goleidel ker.

Vanaf Roosondaal is do vorhoging van do zandrug duidelijker to zion.
0p doze laatst afgezotto zandgrondon liggon do groto bosoomplexen, 0.a.
do Dassonberg, Vroderust, Zoomland, do Hoido, do Mattomburgh, Zuidgees-
torheide, wouuso Plantago, hot bosgobiod tusson woonsdrooht on 0ssen-
drocht, on als grootsto gobied do Kaimtnoutsohoido.
Aan do westzijdo is do holling van doze rug erg steil, ook wel genoemd
do Brabantse wal.
Doze Brabantso wal is nu neg hot onige punt in Nederland waar do zeo
hot pleistocoon ontmoot.

we hebben in hot voorgaando al gozion dat in onze stroken klai(leem)
in diverse lagon is aFq2:ot@

Hot begin van do Brabanteo wal is gevormd door do oroderando working
van do in noordelijko rionting gaande oorstroom van do Scheldo.

In do t d waarin we nu leven, hot Sub—atlantioum, hoeft do zoo door
do erodorendo working op do kust uaarin de stevige kleilagon voorkomen,
do stoilrand doon ontstaan.

De kleilagon hebben do afbraak togon gehoudon.

B drage van Dhr.H.Jarijn

Literatuur:
De Nodorlandsoho Landscnappon - Dr.H.D.Visser
De Bodem van Noord Brabant — Dr.Ir.0.van Dixpen
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HEEMSCHUT.
Hot ligt in do bedooling om oystomatisch ons gohelo hoom aan oon-
nader onderzsok to Ondorwerpon, want wat:valt or nu oigonlijk V “
landsohappolijk in ons hoom to zion? ;;=.£~~111- 1 1 ' V

.__i ~ 3] V_ I ‘_ > .7,_ 1, , .

0m biormee eon begin to makon bon ik maar dioht bij huis gobla- I
van, n.l.: hot Koopoltjo. Aangozion ik niet in eon biologisoho
vorhandoling wil vorzanden on toch zovool mogolijkoinformatio
over uw hoem aan u wil doorspolon, wordt dit eon vorhaal van eon
wandeling.M 1 11 , ,' ' 1~* . 4*? ,_ 1

Ala je vanuit do Ondorstal not ondor hot viaduct links hot pad 1
naar het_Koopoltje inslaat-(zio kaartjo),,isoor links togon do
rondwog aan eon dichto struikbogrooiing dio vnl. bostaat uit:
lijstorboo, rozobottol, vogolkors on verdorop1@meor naar hot
Koopeltjo¢too),uitloopt in Bozombrom; _1i~ :.:f1 " 1; " "
De vogolkors gobruikte men vroeger om zijn gaaooskrachtigo_werking
togon keolontstoking on verkoudheid. Bo Bozombrom, zo gonoemd
omdat men or (zo u wollicht woot) bozoms van maakto, staat op
grond mot eon hoog kiozelzuur gehalto on isjoon duider van arms".
grond. do moooto planton grooion n.l..boter op oasischo (zoop-
amhtigo) gronden on hot boot op grond die hot middon houdt tus-'
son zuur on basisoh. ;» 1 ' 1, 1‘.

Aan do andore kant van hat pad vind jo-gelijk al hole bosson;.i
Groone Bijvoot, die men samon mot eon aantal andore ingrodion-1
ton gebruikte in oon rooopt tor bovordering van do maandstondon,
dat als volgt luidt: "Groono Bijvoot, oen~handvol tarwogruo on .
3 potton garenloog samon laton kokon on hot;dampond vooht ondor
do rokken zetten." _ 1.* . T '. ’

Vorder was Bijvoot, in_wijn gozoden (of gopulvord mot wijn ge-
nomon) oon middol togon do post, baarmoodorkwalon an vruoht- on
nageboorte-afdrijvond. _-11. I I . 1i ; 3 1

.. ,. __—;1 =,_ W 3 ¢ _,-._

Terug near onze wandeling nu. Middon op hot pad staan vior1van .'
do wsllioht meost bokondo planten, n.l.: Kruiponde Boterbloom,
Paardebloem om zowol do Smalls als do Grote woogbroo. Hot wil
nu oonmaal, dot ook doze kruiden togon kwalon an ziokton warden
gobruikt: Do Botorbloom word uitwendig gebruikt op klioren, zwe-"
ron on wratten, terwijl hot sap van do Uoogbroo oon"tegenwerking.,
togon brandblaron is. Hot bittoro, molkaohtigo sap van do Paar-
dobloom word (niot bij monson, dooh vooloer bij paardan) zoals..m
zijn streoknaom: "Pisblom" al zogt, ondor moor gebruikt tor_af-_,
zondoring van do urine on voor verwokking van oetlust on vorbo- '
toring van do spijsvortering. Bij kooien had doze eon andore
uitwarking, n.l.: zij vermoordordo on verbobordo do melk.,VQ _,
Anders planton op dit pad, zowol links als reohts on iots vorder~4 —
aan do buitonkant, waron: Sterromuur, Duizondplad, Zuring, Uitto E
Klavor, Hordarstasjo on do in doze omgeving veal voorkomondo Ho-Ii
rik. i a" » 1 I . ‘,1 » 11

Voor do voorlaatsto maal volgt or oen uitwoiding ovor do medici-
nolo working van onkolo van doze kruidon: Zuring on Duizondblad
warden boidon gobruikt togon tandpijn on vrijwol op dozelfdo wij-
zo. Bij gobruik van Zuring word aangoradon orop to kauwon, tor-
wijl dit bij gobruik van Duizondblad niot gonoog was; hiorbij
dionde men mot do tandon gemalen bladeron zo lang mogolijk aan
do zioke tand to houdon.



Komon we nu togon hot boo aan,;dan vindon we hier”aan do rand "-
van hot pod voiop brandnotols (zowolG§roto'sls Kloino Brandno- H‘
tel), Akkordistol, Spoordistol on Spurrio. Do brandnotolbogrooi-
ing wijst op stikstofrijke grond. Vormoldonswaard is misschien
ook dot men vroogorlspurrioizaaido om alsikooiavoor to gobruikon.

Aan do rand van hot Koopoltjo staat eon dichto braamhaag (Braam:
~ togon diahrroe on in bloodzuivorondo thee). Do Braam groeit' I'd

»oloohts op plaatson waar woinig of goon kalk in do grond zit. ’*J
_M Do kwaliteit van do bodom blijkt hior wel org duidolijk uit do

‘b8Qrooii 9- '<%'§ 1~ in - .1" * _ 1 I 1
Rond do akkor on do rondwog-(links) kwamon'naast bovongonoemdo

-kruidon, ook do volgondo voor: Boroklauw, Kleino Naohtsohade,
witto Dovonotol, Booronwormkruid on Poriikkruid.1_'d“-I‘ 1
Doze hebben (mot uitzondoring van Boroklauwg SchermbloomFam. I 1
on"Boorenwormkruid)-praohtigofbloomon, al zijn zo dikwijls klein
uitgovollen zodat men ze lioht over hot hooFd ziot.1 “' T

Nu_zijn we in hot boo zolf sangoland; eon oikon-borkonbos, één
van do moost voorkomondo.natuurlijke bossoorton in Noderland. _
De oikosoort is Zomoroik. Ho£'boé is duidolijk eon aangologd
boo, dat spijtig gonoog, al vor in do vornieling ligt. Uoor
ooniodor wolbokond, donk ik, is hot groopjo volwasson oikon in V

_ hot middon van hot hos; do zgn. twaalf apostolon. Ik moot u to-
leurstollen, hot zijn or goon twaalf moor. ’ A I V’ i“

Do struikbogrooiing bostaat voor 97-%‘u1t diverse varonsoorten
on do onigdfdoor mij gosignaloordo) kruidonbogrooiing bostaat
uit: Loliotjo van Dalon on win. 1 ‘ ‘

Do niot-groans planton in hot hos zijn: zeor~Fraaio gosohubdo
inktzwam;"eIFonbankjo, troohtor- on bokerzwammon on niot to vor-
goton; draadsohimmels. 0p do eikobladeron kwam vrij voel mael-
dauw voor. Dit is sen bladsohimmol die u vast on zokor wel sons
gozion hobt: hot ziot or uit als witto stofdooltjos op do bla-
doren.. ' ' ~ »‘ I -51~ ' 1

} Tor afsluiting wilds ik nog zoggon,dat, ma¢nt‘u ooit eon wan-
i makon door boo} hoi, poldor oto;,lot or don op dot u géén paddo-

stoolon plukt,wo hebben or zo woinig. Gelukkig komon zo nu woer
moor torug on laten we hot 2o houdon door zo to Iaton staan.
Hotzolfdo goldt voor do planten. 1V '_ V‘ V.‘ _

Ja, na£uurlijk!! _ 1 . , M I ._ ; Vrf
. . »Bort Janssens

Litoratuurzv ~ ~v
Do SpyCkor,.23sto1jaarg{*19751nrs'1 on 2 p V'l "* A Q 7
Geillustroorde flora van Nodorland - Hoimans, Hoinsius, Th sso.
Elsoviors Paddostoolengids

_ 3 _
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vertwijfoling op hot kraambod vortelt aan do "bovoagdo"instan— \

Qonvtwooling zondor vador?

Bij eon van mijn vroogoro bozookon aan not Rijksarchiof in
Don Bosch; stuitto ik bij tooval op eon vorslag uit 1780 van
do sohepenon van do hoorlijkhoid Moonsdreoht,godatoord 25 sop-

Het goat om eon moisjo dat zioh voor eon gswoldigo mooilijko
kouzo gostold ziot: ‘ I
-6? liogon togon haar oudors on zichzolf voor hot loven met eon
slooht gowoton bolaston,
oof do waarhoid vortollon on daarmoo familioruzio en dorporod-
dole riskoron.

Hot hierna volgend rolaas gooft weer wot zo no maandonlango_

Z1 2Q _ .

"wij ondorgetokondon:Andrios do Moestor,Adriaan Stoffols

on Anthonie Millomso,rogoorond Burgomoostor on Sohoopo- .
non der Hoorlijkhoid Uoonsdrogt,vorklaaron op don Eod
in don aanvang onsor bodioningo godaan,tor roquisitio
on instantio (op vorlangon on dringond vorzook,rod.)van
don wel Edel Gostrengo Hoor on Mr. Nicolaos van Cuylen-
boroh,Drossaord van do Zuid on wostquartioron doosos
Marquizaats,dat: 1 1'

wij op aatordag don 18o dozor in oFfioior(=offioiool,
red.) zijn goroquiroort (verzocht,rod.)gewordon,ton huyse
van onson inwoondor Gabriel (1) on wel bij zijno dogtor
Catharina,wolko dos ‘s morgens door haaro moodor was vor-,
lost van twee dogtersgdat aan opgom(bovonvermoldo,rod.)
kraamvrouw door.don'Eerstondorgoteekendon is afgovraagt,
wio vader van do kindoron was, waarvan zij 'o morgens
was vorlost,waarop zij doolaroorde zulx to weeoon eon
vreemd Mansporaoon door wion zij aan do Mussopo‘Izouwdo
zijn aangedaangdog wannoor goinsistoord word dat zij tog
do waarhoid mooot zoggon,tot nader antwoord hooft gogovon

indien dat daon moet,zal ik mijn oudors nog moor bedroo-
von,wannor door op inmodiaot(onmiddollijk,rod.)bokond dat
niomand vador van haoro kindoron was dan haar oom Gerardus;
van wion zij vordor botuigde door gewold-ton toydo wannoor
bij hom was inwoonondo to Hogorhoido~tot onkuio lemon .
to zijn gobragt."

_\/,
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_ Aotum woonsdrogt don 25 soptombor 1700 > "
_ ,_,H 1 - i - Tagtioh

Andrios Do Meostor .
eadriaon Stoffols

Antoni willomoo *
l) Do juisto Fomilionaam is uit ovorwoging van kioshoid

woggolaton. .

Koala U ziot oon intriest rolaas.0o gobruikolijko "oplossing"'
~to trouwon mot do vorwokkor van do kindoron-is hior niot mogo—

lijk.Do zodon on do burgorlijko on korkolijke wotton op do

bloedsohando vorbiodon zoiots. ~ g¢<@;-1 V I 1 1
Dat allo porsonon,dio van dit rolaas konnis hobbonfgonomon,

dit v66r zioh hobbon kunnon houden is onwaarschijnlijk.was dit

toch hot goval dan zou hot meisjo door do gomoenschap als ontuch-
tigo wordon nagowozen.word daarontogon do waarhoid oponbaar dan
word oon bole familio in opspraak gobracht.

wsllioht hobbon do schoponon,in ovorlog met do botrokkonen,
bosloton om do eorsto vorklaring van hot meisjo to handhavon.
Zo zoudo don Vaijn aangodaon door oon vroomd manopersoon".,

. P.A. Slovon

Uit:Rijksarchiof Don Bosch. _ t
woonsdrooht roohtorlijk archiof,invontarisnr. 25.
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HET WUNEN UROEGER

Inleidinga
De beschrijving dis hierondsr vdlgt, is verrs van vollsdig. B0-
vsndisn is zs voor gsen snkele waning voor honderd present van
tospassing. Vsle varieties zijn denkbaar. De financiele mogelijk-
hsden wersn erg uiteenlopend, due ook ds inribhting van de hui-
zen. Het is moeilijk om aan ts geven in wslks tijd men het on-
dsrstaands most plaatsen, In ieder geval zullen ds ouderen ondsr
one zich sen hslsboel kunnsn herinnsrsn.
Voor op- en aanmerkingen wsnds zich men tot sen van de ledsn
van deze werkgrosp.

"Den Huis".

Het woonvertrek was "den huis". voor de verwerming zorgds bijv.
ds Elattebuiskachel(hisr ook wel stoof genoemd). De pot wsrd
gepdetst met E0tlo0dssl(posder van potlood als postsmiddsl).
Bij de kachsl vond js tsvens een koolbak, esn koolschsg, esn
Eook, sen tang, esn blaasgijp en sen houtbak.
Een andsrs mogelijkhsid was een han schouw. In de schouw hing
sen ketting(met verstelbars haaks, daeraan sen mo0r(=watsrketel)
of sen kastrol(=braadpan) boven het open vuur.
In "den huis" was sen si0oF(=v0etwarmer) en sen tsst(=potje met
vuur in ds stoof) sen vesl voorkomend vsrschijnssl. Up ds ven-
stsrbanken trof men vaak tochtkussentjss aan.
In "den huis" bsvonden zich ingebouwde slaapplaatsen(=bsdstes§n),
wear men in kwam door over sen bsddeplank ts stappen. Aan het
hoofdsind bsvsnd zich sen beddeschag. Op de vloer van ds bedste-
de lag gsdorssn r0ggestr0(in ds lengterichting), aan de "kop"
strobusssltjes die dwars lagsn. Bsddezakken gsvuld met havsrkaf
werdsn er bovenop ge egd. Aan ho0fd— en vosteneinds vond je plan-
ken die disnden em het bsddsgoed droog ts houden(sr ken vocht
van ds muur afkomen, omdat het snkelstsens muren waren). Aen
het vostsnsinde stand some de kindsrkrib. Deze was bijv. bsstsmd
voor kinderen waarvoor gean plaats was of dis nist zindslijk
waren. Eventuesl stond naast het bed sen schommslwieq.
Bsddsdsuren of gordijnsn vdrmdsn de tdegang tot de bsdstsde.
Boven dis dsuren of gordijnen waren vaak nog dsurtjes die tos-
gang gaven tot kleine zoldsrtjss, alwaar eppsls s.d. opgeborgsn
konden worden.

De vloersn bsstondsn vask uit rods of blauwe glavuizen(=vlosr-
tegsls). Deze werdsn steeds schoongevesgd sn opnieuw bestrooid
met droog, wit zand dat gewasssn was. Men maakte den allsrlei
mooie figuren op de gr0nd(0p 24 ssptember 1977 stierf Msvr.
Verlindsn in Zandvlist. Zij maakte nog dagslijks zandfiguurtjes.
Jan van Toon Uostsrbosch was ds laatste zandwesser hier in de
buurt. Hij werd hslaas ovsrredsn door wielrennsr Jan van Hout op
6 Februari 1934. Hij was 35. Het ongeluk gebsurde op de Putse wsg
bij de "witts bomsn"). L
Dit schodnmaken van de vloer gsbsurde ook wel ‘s zondags na het
middegstsn. Daarna werd zand gsstrooid. Usrvolgens haalde men
bij sen snkele familis het varken binnen en drsef het onder de
tafsl door. Dit werd elke zondag herhaald, totdat het varken de
tafsl op zijn rug msenam. Dan wsrd er getraktesrd, want dan was
het varken rijp voor de slacht.

ii



12 -

Niddsn in ds kamer stand sen ronds tafel
daersmheen'stsslsn met biezen mattsn. Um

m- 'l lekker hit ts rusten maakte men gebruik
'"~ ‘ wt. ' I ' - ; ' (= ,/¢;\ ,£;§J_ 9/géhx var ds gage‘ leunstoel)
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De kasten in "den huis" warden vaak van
.ff €?€g% '@g"i‘ sen huiszegen‘v00rzien(esn gsbed van

~*%gv 1 ‘ :§\ $3 rk m kaizef Karel bijv.). Bovsn op de kastsn
,- ".1! " \‘€ ' '- X A

»\ , 3; .
’ J |;_v» ,;__ ;_ waren vaak vazan of lazen stol en met

V |fF“7( 4” f‘”“7l daarin het crucifix(gE;Ui;EeelE§:_Maria
_ \% sq, en Jozef. Aan ds muur tussen ds bed-

“ , W steeén hingen twee wijwatervaatjes,
waarsan kruisjss zatsn of sen Christus—
kop(5Eccs hsm0"=Ziet de mens) of sen

I W .m Maria-aFbesldingQVMatsr-dolo rosa"=Moe-
‘3M ' . 4 der van Smarten). Tusssn de wijwater—

Q .;g_,R@qQ jT;;'@%’_, vaatjes hing dan dikwijls sen great
it 1@IIIIfQIIi*' img kruis met c9rpus(=lichaem van Christus).

’ I I 0 ~ 0h ' Aan ds UlJM8t€IV86tJBS hingsn l de meas-
U ‘F ts gezinnen de gatarnssters(=rozsnkran—

H. .%,

I

.@}ww. j._".i:\I':
:\‘r-~».\_\

-~=...
'\~.:~.\._ 13.;-x...3.‘.____,Q43‘-"s.-?:= n¢@

/__,£,.

_-_}=_$aP.i

x~-

\\.w.,.\\ _'

""e%
=x 455] sen). Daze warden gebruikt bij het hidden
¢j < *"@ ‘V's i §~; ?@f van ds rozsnkrans of ro2enh0sd1e(bepaal-

f?’f§' é‘ mu? fig; Tg” ‘ds R.K. gsbedenrsske.
,' jé. K; 'w7§%k% " Op de schouw haven de kachsl stondsn~11 ,3 .~,,' ~~ ~ ~-~ _

- ;:I3;-,1?" -g, .511, vesk sen kl0kste_l_‘? Chinese komme_n_(r0od
as” ,7”/:¢1;a?\ ,v?”43?h’~77 sf blauw) 0? stolgen. V

!I1;T5"‘?[?7"" 1, 7"" (1 /1. 1| Kyr‘. 4‘ :-1 ' 2», -1. ",1 ;, 1', -;-'~ “-’»'= 5:5-'_-‘h . .§$¢§@%@mwe){ j%%~%wte¢%»¢y@p=, Anders meubslstukken die men l "den
.-,-i w ':-1;‘,-." . ,'v v v . _7;' -r‘_{'__"§"-'1-_" j,,[.',-*1,-»:.__ L31.’ ',=/1' .,- ii ,- - — ‘
l””“- #“v# -%3mg$a@_¢§i;L~ hUlS" tegsnkwam, waren sen kabinst en

7 sen broodkast.

._-.

Veer ds vsnsters hingen blinden(=vsnsterluiken), althans ‘s nachts.
Boven ds schduw aan de muur hing sen grate sgiegsl. Boven praktisch alle
deursn zag je*schilderi}en met voorstellingsn van heiligen, zoals o.a.
het H. Hart van Jszus, H. Hart van Maria snz. In bijna elk huis prijkte
sen H. Hartbseld. Z ‘

In de wsonkamer bsvond zich up dezslfdeiverdieping bij zeer veel mensen
esn onkamer. Dszs was wet hogsr gelegsn en met sen klein trapje'bersik-
bear. 3s vond er sen bsdstee in en evsntueel ledikanten voor ds kindersn.
Under dit epkamertje was ds grsvisiekeldsr met aardappslsn, appels en
peran, Ksulse gotten met greens bnnen, witte kolsn, zuurkosl, de reuzel—
EQl(rsuzsl is sen bepaald soert varksnsvst), ds sgskkuig met daarin o.a.
gezouten spek. Hisr lag bijv. ook de broodplank met het eigengsbakksn
brood srop. M “_vh _ it i * *

User de vsrlichting"zorgde sen pstrolsumlam . Us lamp werd iedsf jaar
verguld. Sums zat er in de muur sen vuistsr%=esn gsmetssld rechthoekig
get met glas ervoor). Hisrin zette men sen petrdlsumlampje,_waar sen»
bsugel aanzat, zodat het ook tegen sen muwr gehangen kan warden. Dita
lampje echsen up dis manisr in-verschillendsnvsrtrskksn tegelijk. N

Daassmsassaikaayksnaasf %:<_s's*>).- ~ ' i ' '
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De moosiksugen of ksstl. “ 13 ”
Dit vartrsk was msestal bstrskkelijk klsin. Men trof er dikwijls sen
cuisisre(so0rt van viarkanten kashal, waarop msn tsgslijksrtijd varschil-
lsnde dingen kan koksn, bradan of stoven; gewoonlijk was er ook sen oven
in). Het kon ook zijn dat er ondsr sen hangschoorstssn sen gematssld stee-
nsn fornuis stond. Hisrop was den sen dikks ijzsran plaat bevastigd, waar-
in zich twee kookgatsn bsvondsn. Hannssr er nist gskookt ward, zat er op
het grootsts gat sen dsksel met handvat;op het kleinste gat sen kookring.
Up ds rookp p bevond zich ds afsluitslautsl.In de muur ondsr de hangschouw
kon men esn zersn deurtje vinden,dat tosgang gaf tot de ovsn,waarin ws~
ksl ks naar bshosfte het brood ward gsbakken.De oven ward warm gestookt
mat drugs mutsaard(mutssrd of takksnbos;hisr ook wel mustsrd).Uan bloam,
water an zout maakte men het dssg.Alvorens ts gaan bakksn list men het
dssg vanzslfsprskend r zsn.Daarvoor gebruikts men wel het warms bed.
De oven zelf was buitsn tegsn ds "moss" gamsteeld.Dndsr ds oven buitsn
was pleats voor hat zand van de zandboer,dat in "den huis" gsstrooid ward.
Uoor het schsrpsn van msssan was er alt d wel sen wetglank (=sl p-
plank)aanwszig.
Esn tafel an snkele stoelen kwamsn wel voor in ds "moss".
Het water det man gsbruikts b het sohuren van de ksukenvloer vssgds men
naar buitsn langs sen mozsgat (=gootgat).B ds ondersts r stsnsn ont -
brak sr sen.Hisrvoor zat sen aFsluitplank.Dszs haalds men sruit wannesr
het nodig was.Dit mozagat vond js ook in "den huis".
Da muren kalkte men van bovsn wit.Tot BU om hoogts maakte men ds muren
gr s of zwart.Ds schsiding voorzag msn van sen latjs.DitzslFde zag men
ook weer in "den huis".

Dhr an Mevr.Hugens
Mevr.Bolders
Msvr.D.Nous
Dhr.P.Jaoobs
Dhr.J.v.Doorsn
Dhr.R.v.Elzakker
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Nsdsrlands tUitspraak in het

Usssndrechts
(moeilijk wear ts ge—
vsn._Maarschijnlijk
wainig verschil met
de andars plaatsan
in de buurt),

akker

aopaomsr

aorpien of aorgatouw

ballastar

bsir

bsirput

beiran

bsirschap

djssssl

dasssl

dulvs

eirdwoop

srpslmaulsn

sohrspel

haarhamsr

haarijzsr of haar-
spit of haargstouw

ballastschop

bear

beerput

bsren

besrschsp

diesel

diesel

dulvs

aardhoop

aardappslmolen

Usrklaring

miedijzsr om hat onkruid ta
wisden.

hamervormig gsreedsohap om
sen zsis scharp ts kloppsn.

aambssldjs om sen zsis op ts
haren(=soherpsn).

grots schop voor in ds zwars 1
grond. l

i
menssndrsk. I

1
\put, waarin de beer zich var

zsmelt.

ds beer uit ds bssrput halsn
sn over het land vsrspraiden.

bsersmmsr mat steel om de
besrput lssg ts schsppsn.

bijl waarvan het bled dwars
op de steel zit; gsbruikt om
palsn ts bshakken.

boom tussen ds paardsn van
esn twsespan voor sen wagsn.

grsppel.

hoop afval van de bosrdsrij;
ward sen paar kssr per jaar
omgszet. In het voorjaar war:
het over het grasland gsstroc

daze wsrd gsbruikt om ds klei
aardappslsn en klsins stukjes
klsi van ds grots aardappslen
ts scheidsn.
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Uitspraak in het
Usssndrschts

erpslor

srpelriak of pstate—
risk

gaffsl

gebient

gsk

geraaij

gier

gisrpuut

isoht

kafmeulen

kapblok of outblok

karkot

klisfbsitel

Nsderlands

horde

aardappslriek

gaffel

gsbint

hsk

gsrij

gisr

gierput

@s(ss)

kafmolsn

hakblok

karrsnhok

klisfbeitsl

-.15..

Usrklaring V

ward gsbruikt om ds klei van
as aardappelan ts halan.

tisntandigs risk met bollsn
op ds tandsn.

twsetsndigs hooivork.

as ruimte tussen ds verbin-
dingsbalken van sen graan»
schuur.

houten raamwsrk dat op sen
wagsn stand. Tusssn het voor-
en achterhsk ward het hooi
of gras gsladen. *

rijtuig, ward vooral gsbruikt
om ‘s zondags near ds kerk ts
gaan.

vlosibars meet van vse of
het vocht dat uit de mast
sispslt.*

bewaarplaata voor ds gisr.

landbouwwsrktuig bestaands
uit sen houtan of ijzsran
ream waarin in sohuins rich~
ting houtsn of ijzersn pennen
zijn gestoken, na het ploegen
over ds akker gsslsspt om gro~
vs kluiten fijn ta maken.

hisrmse ward het kaf uit het -
graan gsblazsn.

houtan blok om het kechslhout
klein te kappen.

hok dat van vorsn open was en
wear de karrsn in gestald
warden.

beitsl mm blokksn stssn ta
ts klovsn of ts dosn splijten.



uitsgraak in het
Dssandrechts
klisfaamar

klianket

kasibsn

lemasn of lamosn

mangelpsej

msukssmaand

miesrisk

misswoap

oair f

aoivurk

aoskliepal

panschuup

peajkappar

peajmeulsn

pssjrisk

pssjspaai

psirdakrieb

pios

Nederlands

kliefhamer

klinket

lsmosn of lamoan

mangal of mangelwortel

mastrisk

mssthaop

haoihark

hooivork

bietankoppar

bistanmolsn

bistenrisk

bietenspada

paardenkrib

pias

- 15 _
Verklaring

hamsr om de klisfbsitsl aan
ts dr vsn.

klain deurtje in grate
schuurdeur.

ruimte voor ds voedsrbakkan
van de kaeien.

disselbaom met twee armen
waartussan het paard inge-
spannsn ward.

vaederbist.

biezsnmand voor ds aardappslc

risk am ds mast op is schsppz

houtsn hark om het hooi b
elkaar ts harken.

twestandigs vork waarmes het
haai wordt apgsstoken.

knuppel wear het paard ward
aangsspannan.

spade voor ds lichte grand.

mes aan aan steal waarmee mar
ds kop van da bistsn op hat
afsn dt.

malen om vosdsrbisten ts sn -
den.

v ftandigs risk met bollsn
op ds tandan.

spade om bietsn ta rooisn.

vosdsrbak voor paardsn.

pikhouwesl.
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Uitsgraak-in het
Dsssndrsohts

nuii

rooib l

ruif

schspel

scheppan

sohroaiaak schrooihaak(?)
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Nedsrlands

pui

rooib l

ruif

schspel

schspspads

~ -1?-

bietsnmalan

Usrklaring

afscheiding tussen as dors~
vlasr en as tee.

smalls bijl om b het raaien
ds wortels door ts hakksn.

hauten of ijzsrsn traliswsrk
in schuins richting bovsn ds
vosdsrbak in stallen of hokksn
aangebracht, waarachtsr men
het haai,gras snz.werpt.

grate, platta hautsn schop
met lange steel om graan an
aardappelen mes ts schsppsn
0? am ts zattsn.

brads spada(mst apstaande
hale).

hisrmsa warden de kantsn van
ds sloten afgskapt.



Uitsgraak in het
Ossendrechts

schuudzeef

sjees

slechten

sleej

snaimeulan

spie

has

tielbalken

trekzeizie

tr zelmeulen

ustel

ulagzeisie

wan

Nederlands

schudzaaf

sjees

slechten

sleds

sn molen

spie

tas

tilbalken

tr zelmolen

unster

wan

_ 13 -

Verklaring

hat graan zeven dcor da zeaf
ts schudden

licht,hoog twaamielig r tuig
met kap. §

BQQBH o.a. _

plat houten voertuigje mat _
ijzeren g1ijbanen;merd voorev
él gebruikt om klein mate2i~_
Hal ts veruoersn.

molen voor het sn den van
mais an stro

taps toelopanda zsren pin
die gebruikt ward b het
klisvsn van struiken

sen getaste hoop graan of hoe
in het gebint

lossa balken(boman) bouen da
d0rsvloer;hiar ward graan of
hooi op gedaan.

zeis,b.v. um slcten schoon
ta maken

d.m.v.deza molen werd het ge-
dorste graan gezuiverd;het
lichtere kaf ward weggablazer

weeghaak,ba1ans met ongel ka
armen;aan de korte arm hangt
de last,terw l aan de lange
aan gewicht verschouen wnrdt.

zeis om haiplaggen af he
kappan

platta mand
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\ Daze lijst is verre van vclledig.
; . .Uoor opmerklngen houden mg ons aanbevolen.

Dhr en Mevr.Hugens
Mavr.Buldars
Meur.D.Mous
Dhr.P.3acobs
Uhr.J.u.Dooren
Dhr.P.v.E1ezakker
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* wozusgggcur 1m oz FRANSQZTIJD Z , 0>?{ f_
Eind 1794,bagin 1795 verschanen da aerate fransa troepan in onze "5? "
streak an vastigdan kart nadian hat Franse gezag. ~ :18 1. ;x * _Y'
0p 3 maart 1795 daalda drossaard Mr¢Nicolaas1Cuylenborgh meda,dat dan
StatanGanaraal tot de arkenning van hat Nederlandse volk als bazittar“
van da "opparmacht" waran ovargugaan.Iaderean ward ontslagan van de
aad op de oude constitutia an tien dagan daarna koos men Gearit van
Putta,Adrianus Nuytss an Neeuwesen,Jan Magialsen,Gabriél Swagama-
kars an Jacopus da Jong tot schepanen.Veal varandarde ar niet,want
dazalfde parsonan zaten al in de voriga schapanbank.3an Koakhoven an
Jac.Kuylan blaven evanaans aan als gemaentemannan.Man harkooa zalfs
van Cuylanborgh an Th.Jao.da Vos als dr0ssaard,rasp.sacretaris.
00k da bahoaming van aan niauw gemeantebastuur in 1803 bracht wainig
niauwe gazichtan.Gabrial Sloven an Pieter J.van Hooydonk werdan da
niauwa gamaentemannen.3an Drabbe ward sch0ut—civiel in da toen opge-
riohte civiele rechtbank. on 8 ' ’
U bagr pt waladat er van hat ouda faodale stelsel niet veal was over-
gablavan.Al waran da heren,die ons plaatsel k-bestuur vormden,da-
zelfda., -4 >8 ' "‘ “ "
Vanaf 1795 bahoorda woensdraoht tot de Bataafsa Rapubliak. _ 1
Sinds 1798 tot hat Bataafse Gemanebest.
Van 1806-1810 tot het Koninkr k Holland@ ' 8’ “ "“ ‘P
Van 1810-1814 tot hat Franse Keizerr k.
Koning Lodaw k Napoleon ontsloeg in maart 1810 al z n onderdanen van
hun eed van trouw an b _Kai;erl k decraat van dan 26.April 1810 ward
de voormalige provincia Brabant in twee delan gasplitst.Het gebiad
tan wasten van da 0onge_bahQort dan tot hat Departement van de Twaa
Nathan an nu z n da woensdraohtanaren an het hale Zuidkwartiar "Fransan"
gaworden.Hat was niat alles botertje tot de bo0m.0ns gabied was door
de invasie van de Engalse troapen in Zaaland op 30 Juli 1809 nog al
in het gadrang gekomen. E
De gemaente woensdrecht,waarin Hinkalenoord an Zuidgaest in 1810 waren
0pgenomen_ging gebukt onder da last,dia het b .een stromen in dit
gabied van de troapan had var0orzaakt.we-behoordan wel tot do gr0ot-
sta macht van Europa,maar financieal waren we maohtaloos.De vararmda
bavolking van woansdrecht,Hinkalanoord an Zuidgaast talda in 1810 '
3 850 inwonars,dia nu rachtstreeks ondar da franaa wetgeving vialen.
Hat Dapartement van do Twaa Nathan had Antwerpen als hoofdstad.Daar
zetelda de parFact,dia b gastaanowendkdoor de congeil (3 tot 5 laden)
en d9_CO QBil ganaraal (+ 16 tot 24 laden),die de Franse watgeving
toeQastan.De2e watgeving_ateunda-op do Codex Napoleon,verdaald in da
conda civil 1) voor burgaflijka tahan en de code panal 2) voor straf-
zaken; da sousparfact zatalda ta Brada.Man kwam tot oprichting van aan
arrondiasemantsrechtbank ta Brada enjeen kontongaracht: "vrada7garocht"
ta Bergen op Zoom.Man ging ta woensdracht over tot benoeming b -dacreet'o
van aan maira 3) an voorlopige gemeenteraadsladan.Deza maire,3-Drabbe, ~
op wie w later nog zullan terugkoman,liet na da municipale raad ta
vorman an vargaderde met aan achttal notabalen van de gameanta.
Tar illustratia hier aan varslag van do acht notabalan.Da Nederlandse
vartaling luidt als volgt: 8‘ - I

1=,&__ ZlITlNG;VAN ACHT<NOTABELENl 1 ' H ’ TY
Inwonars van da gemeentan woansdracht,Hinkalenoord on Zuidgoast,voor; a
haen laden van de burgarl ka rechtbank,thans laden van da bestuurs- 1 *
commissia van het waldadighaidsbureau an vartegenwoordigers van voor? ’
noemda gemaantan,vargadard b gebrak aan aan gamaanteraad. 1 H
In het jaar 1812 op 26 maart om 10 uur ‘s morgens z n de ondargatakanda
inwoners,voorhean laden van da burgerl ka raohtbank,thans laden van
da bestuurscommissio,vertegenwoordigors van voornoemda gemaanten,op
varzoak van dhr.burgamaaster b eangakoman in buitangawona zitting,
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om b gabrek aan aan gemeanteraad ta beraadala§en“ovar da vooratallan
van dhr.Burgamaaster der voormalda"gameanten;Uit kracht van huh b -L *
aenroeping an vergaderd z nd in hat gameentahuis tan getale van acht“?
laden en na het‘varslag van dhr.burgamaaster gehoord ta habban,ver- ~
klarend dat hat Prefect van hat Dapartament oar Twee Nathan hem da voor-
afbataling van z n gemaantan heaftataruggezonden om 2e ta latan innen
hetz voor-hat_gahael,hatz voor da helft naar gelang de bahoeftan, V
om b gabrek aan vr e fondsan to voorzian in da dringenda herstal-
warkan vereist in da voormelda gemaantangvooral voor het herstal vani
aan niauwa brug ta maken op de openbare wag van de gemeente Zuidgaaat,'
tavens da onkosten van het buraal ta veraffenan,de huur van het'gamaan—‘
tehuis an andera onkostan die gedaan z n in do loop van 1811.
Basloten ward dat het bedrag der voorafbataling van het octrooi,door
dhr.Prefaot van dit_Dapartament der Twee-Nathan aan”dhr.burgemeestar'
teruggestuurd met toelating het ta latan innen om b gabrek aan vr e »
fondsen ta voorzien in da bahoeftan van het dienstjaar 1811.zal gazon-
dan wordan-aan de gemaente woansdracht mat toelating er voorlopig da
helft van ta bestaden,0e burgamaaster wordt varzooht de ontvanger te '
varzoekan,zodra de inning zal gebeurd z n,hat geld direct ta beata- '
den aan da dringendeibehoeftan van de gemeanten an al wat hierbovan is ’
vermald,ragalmatig zondar enig uitstel*te»betalon. ' ‘ ‘
Gadaan in vergadering te woansdrecht op 26 maart 1812.' 1

“- w;g.'J¢Drabbe ‘
1~ ," " 8 C.van de Moor

fa J;Kuylan »
3.Koakhoven 1‘

' _i3.3acobs
G.Swagemakafsi -

‘ J.van de Boom
'3.8ril: "

J.Melsen

Man ziet¢dat men nog onwennig stood tagenover het Fransa bestuur. V
De boven aangahaaldo slechte financiaale toestand bl kt ook uit dit
stuk,aangezien de te betalan geldan warden teruggeschonkan.De brug,
wearovar z Ispraken,betraFt da overgang van de Molanbeek tussen "
de Schaliehoaf an Borgvliet. V
Deza minder goada toeatand,zowel op Financiael als bestuurl k gebied,
zou zich gadurondo het hale Napolaontischa t dpark voordoan.
Hoe slecht_hob mat do toapassing van do wetgeving gostald was,ondanks
de vole voordalan van hot Franao boetel;zu1len we in one vervolg l1.l
trachten aan to tonen. ‘ ~93 ~' ’ 8

1)¢Coda Civil blaof bestaan tot 1858-1839;
2).Metboek van_StraFrecht. Y 1‘a 18“ 1
3).Burgom0ester. ' " -

-_ P;J.van den Busscho
1 ' ’C. van Updorp '

1 A.Pijnan
Garaadploagda bronnan:
— Archie? Naasau—8rabant: 5 haerl kheden van Uoonsdracht,door w.A.v.Ham
- Baatuur an Rech spraak to Bergen op Zoom, door w.A.van Ham
— G.R.8orgon op Zooom _ I _ , _
- G.A.Rooaondaal '
- G.A}Uoanadrocht

1

‘C
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MIRAKEL IN H01“?-‘BEEN ' 23 '
 

In Hu bergon ontstond in 1626 aan grote verering voor de H.
Siardus@Siardus,in Friasland geboran,ward al vroeg aan de zorgen
toavertrouwd van de Zaliga Fredericus van Hallum,stichtar an aerate
abt van het Praamonstratenserklooster Mari§ngaarda,Later ontving h uit
da handen van daze abt,hat wittzkleed der kloosterheren an in 1194
ward Siardus tot abt gakozen van Mariangaarde.

Daze Friaaa Norbert n ham door z n minzaamheid allen voor zich
in.Nederig en arm werkta h zoals de anderen op het vald.H was aan
gazocht raadsman an riop een georganisaerde armenzorg in Friaeland in
hat levan.Goda wondermacht kwam ham wel b zonder ta hulp door de gene-
zing van aan blinde.H stiarf in novambar 1230 .Z n Faestdag is 17
novambar. U

In heel Friesland ward de Heiliga vurig vereerd en er gebaurden
tal van wondeaen.In 1566 warden t dens de baeldanstorm da kark an hat
klooster van Mariangaarda verwoast.

Later warden de heiliga ovarbl fsalan opgagraven an overgabraoht
naar 8elgie,vergazald door aan vandal Spaansa eoldaten.
De overbranging ward aan ware triomftocht.Men leerde door tal van
wonderen die op diverse plaatsan door z n duidel ke tussankomst gebaur-
den ook elders de grote weldoener kennan. '

Door de verige bemoeiingen van de abt van Togarloo,Adrianus
Stalpaerts ward in 1617 aan groot gedeelte van het gebeante van de
H.Siardus,eigandom van daze abd .

_ In 1626 ontving pater Adolfus Be aerts,vanaF 1627 prior van Hu -
bergan,da doek of kelkvelum waarin twee ribban van do Heiliga hadden
gerust om mae naar Hu bergen ta nemen.

Pater Be aerts had herhaaldel k vergaefs da bezwaring uitgaspro-
ken over mensen van wio h daoht,dat za door de duival bozatan waren,
an nadat de abt van Togarloo hem schreef over varscheidena wondaren
die op voorspraak van da H.Siardus gebeurd waren,reisde pater Ba aarts
ometreaks Liohtmis 1626 met aan bezetena naar Tongarloo,dia door aan-
raking met do relikwiedn genazan word.

Zo talr k waren de gunstan en ganezingen die volgdan door het
aanraken van de doek,dat het klooster in u bergan niet allean meer
als Huis van Maria bakend stond,maar ook als Huis van da H.Siardus.
Door dit alles ward do toeloop naar Hu bergan zaor groot.Uan heinde an
var atroomdan de gelovigan hior samon om hulp an troost ta zoaken b
de grote wondardoener.

In het paroohie—arohiaf van Hu bergen is aan langa l st bawaard
van genazingen die gevolgd z n door de aanraking mat da doek.Deza var-
klaringen z n opgetekand door do gemeantesakretarie,ean priester of
'n notaris mat getuigen.

Hiarna laten w één van die verklaringen volgen,die bewaard z n
gebleven,om aan indruk ta gevon van de nood waarin deze mansen konden
varkeran.

\
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Transkriptie. __ M _ A

Allen den genen die daze lattereh;van‘eertiFioatien oft attestacisn _AM
zullan zien oft hooren‘lesen;SaAUUtz? » I ’ i _ "
WU Jan Geertssen ande-Peetar G sbreohts,Sohapenen van Santvliat,maacken
oondt dat voor ons-quam,Annaken*Eeartssen,de hu svrouwe van Jan Adriaens-
sen,mulder,walcka‘voorschreven“coparante,heeFt voor one getu oht,ver-
claert ande gadeponaert,op hare vrouwe waarhede§in plaatsa van gesteeff—
den eada,die s t'allen’t den bereit is te doanegdat s comparanta inden
jare 1627 ,swaer gaende van kinde,continuelUe ande geduerichl o was ga-
quelt met een onl del eke p neaaen t'herte;dwele wel een jaar lane
duerde,sonder eenige remedie daer toe oonnan vinden,enda daarnae z
oomparante wederomme swaer gaenda van kinda is BU al even oatt nich ande
in quellinge geblevan,al vande p né'aen t'herta ;¢@t dat s van dat
kint is verlost gaweest.welcakindeken deowils"24 uren aohtar den andaran
was schre ende,is even wel matte p ne aen"t'herte gequelt geblavan,sonder
d en aengaenda aenige verlichtenisse_te connen vindengende de hear pastor
van Santvliet dit verstaenda,heeft*haere oomparante geradennte treekan
naar t'cloostar van Hubergen ande aldaar den He ligen vriant Godts S.
Siardus,oFt den H.doac daar s neoH.reliquien inne hebben gerust,ta be-
soeekan,gel o a datel o dear naeriharen knecht tot Hubergen haeft ge-
sondan om den Hear Prioor aldaer ta doen halen,mits s soo impotent ande
dab l was,dat s aldaer n et en-oonde re ssen.weloken hear Prioor date-
l o is made ooman,ende hear comparante besooht ande gehoort hebbende, N
de redenan waaromme s hem ontboden hadde,heeft de hear Prioor den Doeok
daerde H.Reliquien in gerust haddaghaer opde borste geleot,soo s opt
bedde was liggende mat eeniga'oratien ande geboden die h dede ande ge-
lesan werden,heeFt s comparante7terstondt verliohtenisseiaen hear herta
vercregen.Enda de banautha t endé~p na is gansch'vergaen,soo dat s gean
p ne meer an gevoalde,ende-heaFtFtef'presentien des haeran Prioors,ean
heel oommeken su pens geten;dat s ?in-velept den niet gedaen en.hadde.
E nttel o is door Godts gratie Vanda p ne ontslagen gaweest,dat s
daerna geen p ne meer gevoelt an heeFt,sulox dat s ten derdan dage
allen haer hu swero dede als ta vorengende wantmennsohuldiseh is van
alle waerachtige saeokenigetu ehenisse ta geven sonderlinge des versochte
z nde,soo hebben w Sohepenanrdeee dnderteokent,dese 26 Dctober 1630.M
resent als secretarisvd u F‘ii N I 1' I I

_ . ’ s,Adriaen Tvberius 1630
T'merc van Jan Geertosen , pa 1,_’
T'mero van Faster G sbraehts1’l ”*‘7i I l

De genezingen,die volgden op voor die t d erge en some langduriga
ziekten,z n uitvoerig en tot in details varhaald.
Z z n opmerkel k an vaak zalfs wondarbaarl k to noemen.
Hoawel daze genezingen nooit wetenschappel k z n bawezen,hebben veal
mensen baat gehad,door hun geloof in God an vartrouwan in "Godts vrient
S.Siardus"; i - l V’

5 A;Hoogeveen van Doorn._

r



USSENDRECHT, EEN STUKJE GESCHIEDENI5. '
IIOver een ding kan iedereen hat aens zijn:0ssandreoht is oud.

De historici laten da gesohiedenis beginnan in 1213(Uan Ham) an
1212(KrUger),in ti, tijd een te verwaarlozen verschil. Zij ha-
len wel hetzelfda feit aan,nl.2Godavaert.van Sohoten,Heer van
Brada,ontvangt_dan van do Hertog van Brabant, Hendrik, de helft
van de tol op da Strena en Sohalde,mat Schakarlo en Ussandrecht.
In 1227,zegt Van Ham,draagt de hertog van Brabant al zijn goad
in Dssandrecht over aan Nicolaas van Cats.Volgens Kr gar moat
het bestaan van Ussondrecht nog vroeger gezocht worden.Hij haalt
in zijn werkan Nireus an Butkens aan.In aan brief van Hendrik
van Sohoten,in het jaar 1187,komt dan als getuige voorzene Alar-
due,hear van 0ssendraoht.Deze wordt,steeds volgens aanhalingen
van Kr0gar,ook in een charter van Arnoldus van Leuven,d.d. 12
mai 1176,vermeld.Tot zover de allervroegste historie.

_ gKort na 1277 is de heerlijkheid Ossendreoht in 2 delen uit- I
aangavallan. De ene helft kreeg de familie Van der Maalstede
en de andare helft bleef in da Familie Van Cats.Dit deal echter
ging in 1457 door koop over aan de Familie Van der Noot.Enige
jaren later,in1503,kocht da Hear van Bergen,Jan,zoon van Jan
metten Lippen,het deel dat Uan der Maelstedo destijds in bazit
hadugekregen,maar dat inmiddels in de Familia Beyers van Uoxdale
was overgegaan.0e haerlijkhaid Ossendracht hea t dan voor het
ene deal de familie Van der Noot an voor het andere deal de van
Bergans als hear.

0p het hoogtapunt van de troebelen in de Tachtigjariga 0or-
log,in 1581,vorkocht juffrouw Anna van der Noot,dochter van
Adrianuegvanwege hear katholieke (koninklijko) gezindheid,bang
hear bezittingen te verliezen,haar deel aan Thomas B6ffan.0eze
was tevans haarvan van Hoogarheide.KrUger vermeldt dat genoemd
deel niet in een keer,maar in 2 kwarton in het bazit van Thomas
Batten is gekomen.Dit zou blijken uit een akta van Transport
voor het Laenhof van Bergen op Zoom.

Dan trouwt Maria Bo ten met Ualravan Haok.Hun zoon Pieter
volgt.Diens doohtor Maria trouwt vervolgens mot Jacques van
Aersaen.Zo komt de halvo hoerlijkheid in het "huis" van Nan
Aeresen,dat ook de heerlijkhoid Hoogarheido an Triangel(een
nog steeds onder deza naam voorkomando polder onder Staanbergen)
in zijn bazit had.we sohrijven dan het jaar 1659.Jaoques wordt
ook wel Van Aersson van Hoogerheiden genoemd. V

Eon der voornaamston uit dit geslacht,Baron Cornelia van
Aerssen,Heer van half Ussondrooht an Hoogorheide,was ontvanger-
generaal van Holland,Zooland on Most-Friesland,deze wordt opge—
volgd door zijn zoon Albreoht Nicolaas,Hij vorkoopt in 1761 de
halue hoerlijkheid Ussendrooht voor de som van 72.250 gulden
aan do markioe van Bargen op Zoom. ,1 »

Zo heoft dan tenslotto het:Huis van Bergen op Zoom heel 0s-
sendreoht in bazit. Doch do dagen van de markiezen zijn dan var
geteld.Na de inval van do Fronsen immers,in 1794,verdwijnen zij
van het westbrabantso toneolade Feodale tijd is ten einde en
hot begin van de huidige bestuursvorm kan aanvangem.

Paralel aan de geschotste wereldlijke gesohiedenis loopt na-
tuurlijk de karkelijke.Van het plaatsolijke kerkelijke leven is
tot ongevaer 1500 weinig bekend.KrUger vermeldt dat op de pleats
van de huidige,op het aind van do 15de eouw,een kerk gebouwd zou
zijn,toegewijd aan do H. Gartrudis.0eze kerk had de rang van ac-
olesia media(tweade rang) _ 2 = ‘ ’ ' ‘ ' _—
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Hij haalt een rasolutie aan van 2 januari,1497 en citeert letterl k:
"op tar bageertavb die van Dssendrecht gegeven,cm ta hebben geopo-
senteard op elk vat bier,dat men daer halen zal,eene stuvar ta heb-
bane tot tar t morasie der keroke aldaar behoef ...is b M nheera
geoonaenteard andeaaecordeort,navolgende hoerderrbagearta,ende dat
in eene tarm ne van 7 jaren lang". ‘ ~ ~' ’_T 1

Rood daze tijd,neemt Kr gar aan, is de parochia ontstasn. 1 -
Tijdens de opstand tegen de Spanjaarden is de kerk n 1531 door het
krijgsvolk.Platgebrand¢Kreeg Urouwe Anna van der Noot daarom de sohrik
te .pakken? Uerkoeht ze daarom haar bezittingen aan Thomas Batten? »
Bij daze verkoop in 1581 hoorda ook het*patronaatsreeht(het reoht een
pastoor ta mogen benoemen)van da kerkr5ohoonzoonjwalravan Haok§een A
vurig aanhanger van de niauwe religie,kon'daardoon do kerk aan de N
gProtestanten uitleveren»De katholieken hadden het mat Ualravon HackF
wel slechtfgetro fen,want in de meeate gavallen kwamen da katholieke
kerken pas na de Vrede van Munster(16é8)in handon van de andarsden—
kendan, 1:’ A Y A 1 .

}J~

Malraven‘Haok last de afgebrande kerk in 1612 gedeeltol k opbouwen.
Daze wordt in hat vervolg voo: de protestantse eradienot gebruikt.
Voor de dredikant van het'handjevo1 protestantenrw rdt eon gedoelte
van de kerk alsiwoning ingaricnt.En de Katholieken? Dozen paran zo-
wal van hun kerk als van hun priester berooFd.Z zoohtcn'hun nail
in Hu bergen oij7de’wilhelmieten,0aar varvulden z hen godedienst—
plichtan.8 t d en w le_be2oohten_de peters de vereehillanda dorpen
in het Zuidkwartier om in het geheim de mis ta lezen,al ward in het
begin pp alle mogelijke1manieren'gopoogd dat tegverhinoeranaInteres-
sent is-aan prooes tdesen de wilhelmieten enerzijda on walxavan Hack
anderzijds over het gebruik van de wildart tueaon Huybo;;on,Eoene-
drecht en Ossendreoht in 1612,De wilhelmietan haddon b daze uildert
heh,grootste belangevia dit¢gebied konden ze immers-viQeLfk‘dn galo-
vigen in de omringende dorpB _bereikenuZo hadden'z to Ccéondrecht
de boerder del aibargh in hun bazit wear Ze in de aohnwzgin hot ga-
haim de mis lazan.0ok het eigendom van daze boerder w;~d door Hal-
raven Hack betwist.

Voor het kerkelijk leven van Beeendreeht heeft vale java: Ea Hear-
l kheid an het dorp.Hoogerhaidegean belangrijke rel oospeeld1Rond
1688-1689;wordt Hoogorhaide een zelfotandige paroohio,met¥als»eerste
pastoor Gabriel Roeeel1Tot deze_paroohia behoren dan ook do oelovigen
uit 0ssandreeht,Uoensdreoht en Hinkol;noord,caer1or2ésea? ia:Jond»uas.
Er waren nogal wat reoogni én(verkapto belastingon)voor nedig on van
Van Aerssen toeetemming ta verkrijgen eindelijk min P? near epenl k
hun geloof ta bel den<Uan Aersscn vorhuurde (7) hiervoor do boerder
Het Scaeokbert aan de pa:to5r,waareohUnl k voor beHoni:g,teru l der 4=
diensten,volgens KrUger,werdan gehoudan in de schuur van do boerder ,
genaamd "Het Kanneke";Zo hadden de Katholieken dan hun onda2komen,al
was het dear sleohts t del k;Na enige verhuizingon wordt in 1769 op
de pleats wear nu do kark“staat“aan stanenioebouw oagetrokkon,dat 3
met riet gedekt was. Maar keren we terug naar Oseendreohte

Pas in de Franse-T d,3 juni-1798,konden de katholieken van Uooendrsoht
hun eigan kerk opeisen van de Hervormden.0p genoende datum tonoemden
de katholieke inwonars van Ussendrecht eon eommissie van 7 ledenyop
grond van de dan geldende Staaamegeling van de Bataafce RPjUblibk‘hUn'
eigan kerk weer opeisten@Dazeohadden ze 186 jaar geladen"cm niet" moa-
ten afstaan.Nu moasten ze or 1375 gulden voor naertellen»Hot ver2dek*
van de inwonere om een eigan geee elijke an een eigan parc1hio,werdi
vooralanog afgewezen door de vioaris-generaal¢De rodeo waarom aan ge-
noemd verzoek goen gevolg werd_gegavon'was,dat hatlaartai inuoners op
dat moment to klein an hun matoriéle draagkraoht to gar no warden ge-
aoht om eon eigan pastoor te kunnen onderhouden,
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Zou do paotoor van Hoogorhoide,Anthonius HoFfon,ook nog eon rol hob-
bon gespoeld om do ofw zing gedaan to kr gen?H had immors veol bo-
lang b eon zo groot mogel k aantol parochianon. . _
Do Dsoendroohtse katholieke gomoonschap bodroeg in 1799: 725 ziolan,
waarvan 460 oommunioanten.De protostantae‘gomeonschap,1B4 in getal,
bouwde in 1798 oen eigen nieuw kerkjo,waarvoor do eorsto steon word
gelegd op 27 soptomber. 1 _ _ . ‘_
Do katholioken,met doze afwijzing begr pol k niet tovroden,blevon aan-
dringon op gobruik van do eigan kerk voor hun godsdienstoofeningen.
Dezo wens ging in vorvulling in 18U1,toen de vicarissen van het bisdom
toostemming gaven,mol ondor bepaaldo voorwaardon.Do bolangr ksto was
wel,dat geen afscheiding van do paroohie van Hoogorheide mocht plaats
vindon on do katholieke Dssondrechtso gemeonschap ondor do pastoor van
Hoogorheide zou blijven.VanaF dan doen pastoor Hoffon of zijn kapelaan
alle zon— on Feestdagen hun diensten.Zomel in do vrooge als in do late
mis preken zij voor het volk on in do namiddag is er oatechismus of lof-
Dok op elke woensdag on vrijdag werd_eon mis golezon.Andero voorwaardon
waaraan mooot worden voldaan hadden betrekking op do bovoegdhoden nvan
do pastoor,de administratie van do kerk,do armen e.d..Do doorlijk go-
havondo kerk word in betamelijko etaat gebraoht on in 1819 zijn toron
on sohip opnieuw met elkaar vorenigd.Tot hot jaar 1834 zal do kork M
eon b kerk van Hoogerheido blUven.Dan_wordt Dssendrecht tot zelfitane>
dige parochie verheven en krijgt_mGn do oersto pastoor.Dat is Nicolaao
van Eokolon,dio vanaf 7 augustus 1827 a1 kapelaan van Hoogerhoido_uwas
on in die hoedanigheid do kerk van Dssendrooht al mee bediende.Hij-
blijft tot 1857 on wordt dan opgevolgd door pastoor Godofridus Biostra—
ton.De paroohie telt dan ongoveer 1400 zielon,torwijl do protestantse
gomeente dan ongeveer 80 loden telt. ' - .
Stonden overal vole jaron katholieken on protostanten tegonovor elkaar,
do sohorpe kanton zijn or afgesloton.Polarisatie,machtsmisbruik on on-
begrip hebben pleats gomaakt voor toenadoring,respect on begrip voor
olkaar. '
we hebben getraoht,met veol gobruik van bostaande literatuur,oon bo-
knopt overzioht to geven van het burgerl k on korkel k bostuur van V
Ussendreohtgalthans van de uiterlijke symbolen,heron on pastoors.
we hebben dit gedaan om hot historisch beeld mat to vorduidelijkon
in do ovortuiging dat op vole punten nadoro aanvulling on uidioping _
nogelijk en wenselijk is.wo hopen later op één on andor terug to '
kunnon komen. B

_' V . Fons Pijnen p
Jan van Elzakker A

§QP dDlQegQg_Litoratuur: ‘
1.Do 5 Dude Hoerlijkhoden_in do Gem.Moens reoht 7 w.A.v.Ham,aug.1977

-Puhlioa ie‘Qrohivaat aoaau Brabant No 39 blz.45 t/m 52
2.Gooohiodonis van Hot Klooster van Huybergon 1906 .

gesohrevon door oud-leerlingon Imprématie A.C.Maes Bergen op Zoom
190? bl:.93 t/m 99,

3.Studieo uit Bergen op Zoom.Art van Narkizaat en Regio
Uitgave Gesoh.Kring Stad en Land van Bergen op Zoom 1975,U.A.v.Ham
blz. 9 en 1B . B 1

4.Kerkelijke Geoohiedonis van Het Bisdom Breda 3o deal J.B.KrUger - '
3,A,Q_3ut@n Bergen op Zoom 1876 ablz.447 - 462 “ '

5.Kerkolijke geschiodenis v.h.Bisdom Brada 4e Deel 3.B.KrUgor -1
J.A.Ga3uten Bergen op Zoom 1878'b1z 81 t/m 91

6.Gesohiedenis v.h¢Katholioisme in Nrd Nederland in do 16o on 17o Eeoum.
C.3.Rogier Deel 1 Amsterdam 1945 blz.62U en 621. ' * 1
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PUTTE,HET noon MET or VELE AMBACHTEN ' 29 '
Ton onrochto meant do buitonstaandor,dat als or over Putts wordt gosprokon,do
worold aan do andore kant van do grons ophoudt.Niots is minder waar.Do grons
die dwars door ons dorp loopt io'olochts eon staatkundigo schoiding tussen Hol—
lands on Belgisoh Putto.Hollanda Putts? Dan moot dit artikol door oon Hollan~
dor (in casu iomand van bovon do groto rivioron) z n goschrovon.Ho1lands Put-
te is ochtor in one dorp eon gangbaro uitdrukking om aan to govon dat men aan
do Noderlandso z do van do grons woont.Putto was immors één dorp,maar no 1648
(Vrodo van Munster) bohoordo hot zuidol ko dool tot do Spaanso Nodorlandon on
hot noordol ko deal tot do Gonoralitoitslandon,ondor gozag van do "Hollandoro".
Hoar daarovor vordor in dit artikol moor.

Putto moot v66r hot joar 1260 hobbon bootaan.Hot word in 1275 door Hendrik van
Attonhovo,Hoor van Breda,vorkooht aan Arnold van Louvon on kwam na dions dood
ondor gozag van Gerard van Hesomalo,Hoer van Bergen op Zoom.Hot morondoel van
hot gohuoht,hot dorpjo bostond slochts uit 15 huisjos on eon kapol,zorgdo voor
zichzolf middolo boobouw,wat vootoolt on akkorbouw (zogonaamdo gosloton huia~
houding).Putto log toon noordol kor aan do baan Antworpon ~ Bergen op Zoom dan
nu.Hot korkjo stand op do plaata van do huidigo bograafplaats t.o.v. do Koppel-
straat.Zoalo bokond kwam — modo ondor invlood van do Gildon — aan oindo aan do
goaloton huishouding,dio oouwonlang in dorpon an stadon word gohandhaa€d.Do
Hoar van Borgon op Zoom vorloondo in 1365 do atad hot rocht twoo kaor per jaar
oon markt to houdon,bokond ondor do namon Paaomarkt on Koudomarkt.Enkole woken
moohton koopliodon in vollo vr hoid hun waron aan do man brongon.Uit allo mind-
strokon,dus ook uit Putte,ropton koopliodon on booron zich naar Borgon.Dndanks
doze "vooruitgang" waron do woon- on workomatandighodon in ona kloino dorp miss
rabo1.0ok al had iodor z n eigan stukjo grond,mon was vorplicht soms met not
hole gozin zich aan r koro booron in do poldars to vorhuron.

Toon Haarton van Rossum,Hortog van Golro,in 1542 mot oon trooponmacht van
15000 man zich moordand on plundorond aan wag baando door ons gowost,zochton
do arms Puttonaran zich eon good haonkomon.In 1582 on 1584 trokkon do Spanjaar-
don door one gobiod on op wag naar Bergen up Zoom maakton zo Putts mot do grond
gol k.Pas no 1592 koorden do oorspronkol ko bewonaro goloidel k woor naar
hun goboortogrond on boumdon aan niouw gohuohtjo,oohtar vool zuidol kor,on-
govoor op do plaato van do huidigo dorpskorn.Eon niouw korkjo word goboumd on
toogoo d aan do dorpapatroon,do H.Dyonioius.Hot stond op do plaats,waar nu
not Jordaonomonumont is opgorioht.

Zoals roods bovonvormold,oord no do
dorp gotrokkon.Hollando Putto kroog
wordon do Hollondoo Puttonaron door
zuidol ko dorpakorn Gouzon gonoomd;

Z0 togon hot oindo van do v ftiondo

Urodo van Munster oon grons dwars door hot
eon dominoo.Do paatoor vluohtto.Smalond
vr1andon,Familiolodon on konniason van do
vandaar do naam "Gouzoput".

on in hot begin van do zootiondo oouw,maakt
Antworpon aan periods van grate bloei door,zowal kommorciéol als ku1turool.Hot
is bokond,dat vole Puttonaron on niet alloon z ,maar ook dio van Ettonhovo (hot
huidigo Hoovon),Stabroock,Capol1on, otc.oon graantjo van do Vlaamao Goudon Eouw
hobbon moogopikt,hotz door in dienat to goon van wolgostoldo Antworpao kooplio
don,to werken in hot havangobiod,hotz door handal to dr von in bozoms on man~
don,dio door do Putoo bovolking godurondo do lange winters in groto hoovoolhodo
aan huis wordon vorvaardigd. 1

Dok do lokalo staminookos dodon rodol k goodo zakon door do vormooido roizigoro
op wag naar Holland lafonio on ondordak to biodon.
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Na 1548 kwam or eon wreed oinde aan do wolvoort in Uloandaron.Antupon vorpaupor
daQDo Hollandors haddon namel k do Sohelde gooloten; do levonsador voor Antworpo
on hieldon bovondion do forton van Lillo on Kalle bezot,zodet goon ochip zondor
hun voorkonnio Antwerpen kan binnonvaron.

Nu or proktiooh goon handolavorkoor moor mogel k waa,lodon vole Puttenoron bitto
ro armoodo;Zo waron olochta aangowezoo op do opbrongeton van hun grondon an boo-
oon¢Kunetmaatprodukton moron toen nog een onbokondo woe1de,dua do lozor kan zich
- zokor als h Putta on omgeving good kont - eon voorstolling makon van do op~
brongaton van do landbouw.Uolo jongomannon bleof niet andore over dan to monste-
ron als matroos b do hondalsvaart.Als men niet vr willig ging,dan vielen volon
ten prooi aan ronsolaaro van o.a.do Uoronigdo Dootindisoho Compagnio.Zo voerdan
do mannon drunken en lioton hon dan met duffo kop een kontrakt tokonon,waar ze
niet moor ondoruit kondon. 1

Bolukkig word eon aanvong gomoakt mat do harbobossing van onze stroek,baginnond
mot do huidigo mouwea 'Plantogo.Aanlog van oiken—,baukon- en barkonbosson~do our
apronkel ko boboosing van Most Brabant-was veal to duur.Voor eon habbokrata
warden naoldbomon uit Boat Europa oangovoord.Doorom ook,dat mon in onze gowoeton
zavool naaldhout eantroFt.Uitoraard gef dit weer hot nodigo work aan monig Putso
ingozeteno on dus eon karig inkomon-Deaolniottomin ontkwam Putto niot‘oan aan
volkomen vorpauporing.Ala we oproken van Putts - wollicht ton overvloode — go-
lievo men to donkon aan Hollands Putte on Bolgioch Putto (Dok wel Ertbrandt go-
naamd)-Uit eon briofwiaooling tooaen Jan Nouoon,Schout van do Hoorl khoid Essen,
Kalmthout on Huyborgen on z n broor,dio Abt was van eon kloostor in Antworpon,
bl kt dat belastingeheffing ten onamale onmogel k was.Dat tokent tooh wol do
sohrikbarondo armoode die hior hoorate. ‘

Under Siardua Bougaerts,die tot pastoor was benoomd door do Markiezin van Bergen
op Zoom,ten bohoeve van do katholioke bevolking van " ouzeput" on behalve met do
geeotal ko ormoedo ook bogaen was mot not lichamonl ko wel on wee van do Putao
bovolking,wordon voorel do armoton ondor do armon zo nu on dan wel eons goholpon.

Do naam van do vootbolvereniging "De Gronewocntora" is niet elocht gekozen,ge—
zion do poaitie die Putte door do oeuwon heen hooft ingonomen als gronswacntor
voor hot Markiozaot Bergen op Zoom.In 1672 mooot Lodem k XIV van Frankr k zond-
dig do Zuidol ko Nedorlanden aan z n r k toovoogon.De Veronigdo Ropubliek der
Nodorlonden bemoeida zich hiarmae.Hot gevolg was dat Putts do kleppon weer kon
opvangon.De Fransen wiaton do Spaonao Nedorlandon aan zich to onderwerpon on
trachtten hot Markiozaat Bergen op Zoom binnon to dringon.Dan moor oiaton Franoo
lagers hun tol,dan moor waren not Staateo troopen,dio stropond door onze omgoving
do bowonero laotig violon.Uoorel in 1747 ,toen do Franson zich in Santvliat hod~
den gonootold,hod do havolking van Putts ontatollond to l dan van do bruutheid
van do ovorweldigora.Beomettel ke ziokton broken uit on vole Puttenaron vorloren
hot leven. A '
Zoirond het jaar 1758 tolde one dorp ruim 30 huizon in "open vorband" longs ‘o-
Horenatraeto (later Putoa Straat,thono Antwerpaoatraat).Slechts één boordor
staat wot achtoraf op do Koude Heide.Van aan oohte dorpokom kon men nauwol ko
opreken; een oorsto aanleg was roads zichtbaar,namol k oa.1O woningon in do buuri
van do huidiga Grenspoooege.Dp 1 juli 1749 bostond do bevolking uit 72 monnon
on 69 vrouwon.Sloohto 35 monnon on 31 vrouwen waren in Putts goboron.Uale Put-
tenaron hadden wagons do barre omotandighedon do w k naar elders gonomen.Maar
Putts och nt alt d eon b zondor aantrokkingekreoht to hobbon uitgooefend op
"niouwkomers".In die t d kwamon zo uit do volgande gomoonten :
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Ettenhovan (Heaven) Brecht
Kalmthout Zandvliet
Stabroek 1Br0echsm
Kapallen Deurne
Ekeren Lnenhout
Ussendrecht Msrksam
Muustwezel Scniedam
Lilla Steenbargen
Berandracht Uoansdrecht
De oudste inwoner van Putta was Carnelis van der Muer.H was 67.Slechts 5 per-
sonan waren ouder dan 55 jaar.De kern van de bavolking was jongar dan 35.Uan de
in totaal 1&1 inmonars behoorden er maar liafst 106 tot daze leeft dsgroap.Het
meest schr nande was wel dat er slechts 8 personen maran tussen da 15 en 20 Ja-
ren oud»Een en andar wordt varklaard dear hét huge sterftec far an het fait,dat
de jonga Puttenaren hun galuk wel elders moestsn zoeksn,omdat er voor hen hiar
gean toekomst was.
Hat klinkt triest ts moaten lazen — zakar in onze t d - dat door ta lags welstan
an aan tekort aan arbeidakrachtan het nosdzakel k was dat kinderan van amper 11
jaar moeaten warden ingeschakeld b de dagel ksa arbsid,in hoofdzaak in de land-
boum.Slechts enkelsn maran naast landbuuwer b voorbeeld ook koopmen,tavernier,
herbergiar,winke1iar.Zelfs de protestante kommies,d0minee en koster hadden een
Flinke lap grond,om in hun eigan kostje ta kunnen v0ur2ien.De melstand van de
inwoners rand die t d (ca.175D) kan warden vastgesteld aan het grondhezit an het
aantal paarden.Dris bceren staken met kop an schouders boven de rest uit:
3.B.Muldar,P.Le s en J.v.d.Moar,dia 12 — 14 gemst grond bebouwden en elk twee
paarden bazaten.Da meest~kapitaalkrachtigen konden de tiendopbrangst aan het Nan
kiezaat opbrengen.Dat waren: C.de N0or,A.u.d.Linden,C.Gh ssen,J.B.de Mulder,
3.Clairan,N.Gh ssen,3.v.d.Muer en P.Le s.
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De latere pastoors konden voor hun arma parochianan heel vaak aankloppen .
bij hun r kere parochianen.Ueorel de familie Noretus haeft zich ingespannen
de armoede onder de bavolking van Putte,Ertbrant en Stabroek te bestr den.
Junker Johannes Josephus Moretus,gaboren op 2 oktoher 1727 in Antwerpen
verkreeg bij akte,gepasseerd voor notaris Huybrachts op 11 ektober 1758
in zijn bazit:
"eena hoeFve,geneemt Steenlant mat huysinge,schure, Thoren ofte spaelhuys
met de landen,grenden and allen den toabehoortan,gestaen an geleghen on-
der Stabroeok"."Dan een boson van 17 gemeten ande eene hoefve met de hui~ ~
singe ande EdiFici§n (geboumen) van 12 gemeten ook in den Putsohen Hoeok".

De naam Steenlani werd omgedoopt tot "Meretushof",hoewel het in de volksmond
nog steeds " raeyenhof" bleef.Da definitieve naam"Ravenhof"uerd aan de op-
volger van Braaf Meretus,een zekare Philippe dePret toegescnreven.Uit meda-
lijden met de werkloze bevolking van Putts en aangespoord door de geestel k-
heidgverschafte Graaf Moretus jarenlang mark.Niat alleen behoorde h tot de
maest—vo0raanstaande adel van Brabant,maar hij was ook onmetelijk rijk.Dat
blijkt wel uit da gigantische ontginningsmerken,die hij liet uitvoeren.
Qnder zijn leidihg warden wegen aangelegd,stukken durre haida warden omgeteverd
tot sfeerr ke dreven,omzoomd met allerlei l0oFbomen.Zandheuvels warden aFge—
graven an laaggelegan tarreinen opgehoogd.D.a.merd de "Hooge Berg" aangelegd
under Putte.Let wel,dat is zo'n anderhalf uur gaans van Ravenhof.Dui2anden
en duianden karren zand moesten morden verreden en vermerkt.Iederean die zin
had em zijn hemdsmeuwen op ts stropen was welkom.Zalfs vrouwen en kinderen
hielpen een handje mee,om een voor die t d redel k daggeld te verdienen.

Zalfe nedentandagekan men waarnemen,hoe de verfraaiing van z n bezittingen tot
stand moat z n gekomen.K k naar eens rond in hat Sterrebos (hat huidige gemeen~
tepark in Putte),maarin in 1768 de beroemde "Glorietta" ward geboumd.De meesta
lanen en dreven in Putts stammen nog uit daze t d.De Putse bevolking heeft dan
ook nog steeds een bepaalde vnorliefde voor alles mat met da in 1802 overleden
graaf Moratus ta maken had.

In 1795 veroverde Napoleon de Lage Landen.Zeeuws Ulaanderen,grete delen van Bra-
bant en geheal Limburg warden ingel fd b het Franse Kei2err k.Zware verplichtin-
gen warden door de "bevr ders" aan da burger opgelegd.De rest van da Republiek
der Nederlanden ward emgedoopt tot Bataafse Republiak,waarovar in 1806 de broar
van Napolaen,Lodew k Napoleon,werd aangesteld als Kening van Holland.Deze dead
earl k z n best em da belangan van de bevolking zo goad mogel k te dianen.Da
Puttenaren aan de andere kant van de grens kwamen er sleehter af.Z vielen under
het Napeleontische Keizerr k,hetgeen inheild zmare belastingen,dienstplicht e.d.
Z warden toegevoegd aan Stabroak,dat tot het Departement des deux Néthes be-
he0rde.Door da hale gesohiedenis van one dorp heen moonden Putse families aan
beide z den van de grens.U0or hen bestond daze immars niet.Nu ender de Fransen
eehter,probeerdan za een goad heenkomen te zoaken naar Hollands Putta.De Lieuta~
nant van Stabroek zat daarover Flink in zak en ae,want uit een brief aan z n
Commandant he Antuerpen spreekt h er zelfs over om een flinke Cempagnia seldatan
naar Putts ta zenden,omdat die Hellenders z n gemeentenaren zoudan "indoetrine~
ran".

Teen in 1810 een moedende Napoleon z n broer als Koning van Holland afzette,
omdat daze in z n ogan ta tolerant zou z n,werd ook one gewest geannexaerd.
Oak teen gingen hier de watten gelden,die aan de andere z de van da grens al
sinds 1795 bestenden.

_ _ _ :_‘_ _u_ _A ______ __ 4,
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Na de slag b Waterloo warden de door de Frensen uitgevaardigde metten ook
in ons land van kracht.Dat betekenda o.a.dat Putts niet langer c nsplich- '
tig was aan Bergen op Zoom,maar onder het centrale belastingstelsel viel.
Rls men nu mocht menen,dat het de Putse bevolking beter zou gaan,heeft
men het aan het vsrkeerde eind.Bij hat verdrag van Hanan ward in 1815
Koning Willem I als heerser over het gehele gebied der Lage Landen aan-
gesteld.De "hereniging"met onze Zuiderburen bleak echter geen gelukkige
te 2ijn.Men vergete niet,dat we bijna
hadden geleefd.Koning Willem I haalde
hels,die op 4 oktober 1830 leidde tot
Belgi§.De Conferentie van Mogandheden

drie eeuwen gesoheiden van slkaar
zich de haat van de Belgen op de
het uitroepen van een onafhankel k
erkenden de nieume staat,maar Willem

I verzette zich hiertegen.Taalstrijd,verschi1 in godsdienst en een starre
houding over en meer zorgden ervoor dat Brabandars Brabanders telijf gingen,
Kempenaren tagen Kempenaren vochten,Zeeuwen hun taalverwante buren naar het
leven stonden.De Puttenaren snapten deze houding niet.Zij1immers hadden wel
eeuvenlang lief en leed met elkaar gedeeld.Tooh merd er weer een grens door
ons dorp getrokken;de2elFde als in 1648.Het Rusland(huidige Gransstraat) en
het Leempad(huidige Canadalaan)werden weer gssplitst.Niet dat de bewoners
er zich veel van aantrokken.Dat doen ze nog niet.0nze jeugd gaat ook nu
nog een pintje in den Bale vattan.Uan do andere kant komen ze naar da Putts
soos,zodat elke zondag nog humelijksaankondigingen van de preekstoel klinken,
waaruit blijkt,dat hij of zij uit Putts komt, en zij of hij uit b v.Kapel-
len~Putte of Putts-Stabroak.
In het midden van do 199 eeuw was de mattenvlechter voor de minder be-
deelde Puttenaar wel de belangrijkste bron van inkomsten.In die tijd be~
stonden er vijf mattan- an stoelenvlechter en;da belangrijkste die van
Jan Mat.Dat was natuurlijk zijn bijnaam.Het was een zekere Joannes van Al
ten,geboren op 17 maart 1790 te Loon op Zand nab Kaatsheuvel.Mannen en
vrouwen an kinderen vlochten dag in,dag uit.Er was weer brood op de plank.
Men was zo dankbaar met daze vorm van werkgelegsnheid,dat er ter are van
Jan Mat een lied ward geschreven,dat een hoogbsjaarde inwoner van Putts
ter beschikking stelde:

Het was over honderd jaren
Bat hier Jan Nat verscheen
Hij list Kaatshsuvel varan
en kuam naar Putts heen.
Refrain:
Jan Nat,g z t verrezen
Um roam zal nooit vergaan
En zolang als Put zal leven,
Zal steeds Um naam bestaan.
H kmam one 't vlechten leren
En bracht ons zoveel nut.
wij zullen hem vereren,
Hij is do man van Put.
wij zullan op ham roemen,
wij zullen er groot op gaan,
Geen Jordaens kan men noemen.
Noch in zijn schaduw staan.

Men mag Jordaens vrij geven
Een marmel monument
Jan Mat is weer verrezen
En is mat roam content.
U hrangen w one hulde,
U,beste maat Jan Mat,
Gij
Net

z t 't die Put vervulde
enen r ken sehat

En vlug als vingren moede
In
Dan
Een
Als
Van
Dan
Het

‘t vleohten niet willen mee,
drinken w een goede
sterke tas caffea.
d'anderen werken buiten,
regenbuien nat,
zingen wij of Fluiten
liedje van Jan Mat.



mu winnen goed mat centen
Net-onze matter .
w ozullen ze overal vinden
En gaan gaan deur voorb .
m trekken Frankrijk binnen
En Engeland nog daarb .
En kunnen m goad mat minnen
Dan zingen w meer bl .
3a Putts heeft naam gekregen,
Zijn matten z n bekend.
Zij morden in street en megen
3a in elk land gevent.
wio gaf ens zulk vermogen?
Is dat Jan Mat geweest?
Dan zullan w hem verhogen,
En prijzen om het meest.
Laat wind maar waaien
mg breien ongestoord,
w ;zullen de biezen draaien
En vlsohten dapper voort.
Laat Rus an Turk maar vaohten
Met dapperheid an moed
wij zullan hier wel vleehten
Met opgeruimd gemoed.

§\

K
1

*\.

<..._
'“~..,

1

‘rs.--__‘ 1;» l
.3 -9, -.e-— an

__,, _ §;;_,,¢~*
1.41!"-~ " :"_v

_ 34 _

i‘Q
1~'n;~‘@‘5--‘./ Q,»

. ‘> -0.. . -I 4,;
av g¢- _

1  
4113:“: V:;__q:i1Il' II'>"§§:._r%$:b:;‘hL!ii':4;;%s-*@:!:ssarg;@;;ao;:vs>1

‘ ' ‘ " Q r $ -I "’ ' :
.5"a"“7:':.~.‘l-‘vi’-.9! ;-“Q---~"""'

{..-'.'~ii>,§,."'1-_'\"' .~“‘4_".

~__ 3;. —_7.- _, v
»,."f;->'.*;‘r33-5' .‘_-1 _ '_

‘i

Zomel over Jordaens als over
Jan Mat wordt in vorenbeschre-‘
ven liedje gesproken.
Hat leek one daarom b zonder
geslaagd daze fete op ta nemen
in daze rubriek.
Jordaens en de mattenvlechters.

In Putte heeft ook een molen
gestaan en wel aan de Brea-
strsat.
Teen mulder Bogers zijn be—
drijf ging meohaniseren,heeft
hij do molen, spijtig genoeg,
laten afbreken.
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Uiteraard herinneren do hoogbejaarde Puttenaren zich uit hun kinder-
jaren nog hoe mot doze mattonvlechter heletfamilies worden ingescha-
ko1d.Uiteraard was dit ambaeht niet do onige vorm van industrie,maar
voor velon toch een bittere noodzaak.Do tijden waron hard voor man,
vrouw on kinderon,maar hebben ertoe bijgodragen tot het 88amh0ri9h9idB-
gevoel dat ook in dozo Uverlichte?tijdon do Puttenaar siert.U1echton
was in wozon vluchten voor do honger,Putte was in die degen eon dorpjo,
dat met een laag biezenrosten was bedekt.Twoo hoog—bojearde domes,
Julia do Keyzor~Uerolst,en Not 3anssen+Palinckx - in do volksmond hook
wel Net do Nagere genoemd —‘vorQellen1hierover1het volgandez
De biozon kwamon in grote hooveelhedon in Bergen op Zoom en in Moons-
droeht aan.De Puttenaron moosteniielf zorgen dat 29 met paerd.on wagon
of.wel mot do bekende hondekar naar hior kwamen;Uppsohovenhb eengobon-
den worden ze in hoovoolheden,afhankelijk van da'g qq:tQ van hot gozin
voor do huisjos gedeponoord.Eorst worden do biezon motivator overgoten;
droge biezon zoudon t dens hef vorwerken to snol brekon;Dunne biezen
vormdon geen probloem,maar-do dikke mosston eerst worden "getrapt" om
ze soopel to maken.Dan pas kon mar do eigonlijke vorworking worden be-
gonnon.Nen vlocht in drio,zeven on negen "enden".De vlechtsels van
drio ondon brachten natuurlijk-minder op;De strongen moosten negentig
meter lang.zijn voordat ze moohten worden ingeleverd,hetz b Harry
Leys,dio tevens eon bakker ‘hod;hotzij on Suus;dio ook kostor was van
do kerk on tovens een bakker 'had naast hot huidige grenswiosolkantoor-
Kwam men biezen tokort,dan kondon extra voorreden b doze Harry on
Suus worden opgoheald4Uoor'het golevordo work kon men winkelwaar kr -
gon.Mot gold botalon was onbekond.Do kindoron hadden een niet-onson-
zionlijk aandoel in do produotie¢'s Morgans voor hot naar school gaan,
moosten ze vloohton¢DatzelFdo dodon ze tusson do middag on ‘s avonds.
Elke dag moeston ze hun negentig meter produoeren.'s Zomers ward Ir
buiton gevlochten.Mon bond do strong aan do klink van do door en auhtor—
uitlopend vlocht men z n meters.T dons hot work moesten in do strengon
steeds nieuwe biezon worden gestoken.De dikko eindon(st0ppels) worden
later woggeknipt.Hollends Putts was veol kloinor dan nu;hot bostond in
hoofdzaak uit do Dorpsstraat(Antworpsostreat),Postbaan,HogebergdroeF,
Gronsstraat(Rusland) on do straatjos rend het beold van Jordaens,met
zo hior on dear nog wet versproido huisjes.
Van do strengon,dio men had vervaardigd,werden b Jan Mat of Mar n
do Jong matton gemaakt.Van do strongon,dio uit drie enden bestonden,
maakten do Puttenaron vaak zelf matton.Doze matton worden stekmetton
gen0emd.Van eon zekere Koo Fijen is bekond,dat ze als kind — zo'n
dikko honderd jaar gelodon - per dag zos stekmatten moest maken,die
b een zekere Broekhuyzen worden ingoleverd.Mot do hohdekar worden
dezo eigengemaakte stokmatton uitgevent in do dorpen in do naaste -
omgeving van Putts. 1 1 ‘A < h
Hot vleohten word tot eon paar jaar no do twoedo wereldoorlog voortge-
zet.Hot was ook pas na doze oorlog,dat men mot hot.vlochton geld kon
vordionen.Dan ontving men voor-één strong van negentig meter éénMguldon-
In do winter moest hot vleohtwork binnenshuio worden voortgozot.Hot
hole huis lag tot in alle hookon vol mot biozen.Daertuesen word een
ruimte vr gelaten om to loven on to vlechten.was het donker geworden,
dan voegde men het huis loog op het orF.Pas dan was or ruimte om to
goon slapen.‘ . ‘ _
‘s winters hield men het huisjo warm door do plattobuiskachol on het
kookvuur to vullen met houtblokken,turF on "dodden"(dennenappols).
Doze dodden konden ook worden verkocht aan lokale handelaron,die ze
op hot land stortton om no enigo t d drogon het zead to kunnon verza-
molen.Dat zaad word dan weer doorverkocht aan boomkweker on.Z0!n_dod-
donveld lag bijvoorbeold aohtorin do huidigo Anjerstraat.Dok do groot-
vader van boon» on plantenkwokor Goris — b het Puts Mouleke - kocht
do door do kindoron vergaardo dodden op.
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In oon kloin huiojo op hot Rusland bovond zich oon bodrijFjo,dat zich
bozig hiold mot do vorvaardiging van rozonkranson.Lator word dit bo-
drijfjo"0vorgobraoht naar oon grotor pond bij do Bolgischo Dionyoius—
kork.Hot hoot nu"Ondor don Toron".Hot patornostorfabriokjo word goloid
door oon zokor hoor wyhings;Lator hood h do Puttonaron aan,do rozon—‘
kranoon thuio to vorvaardigon.Mot vool trots liot één van do bojaardo
Putso demos oonlbuigtangotjo zion,waarmoo zo'n kloino hondord jaar go-
lodon patornostors in olkaar mordon gobogon.Voor haar was dat tangotjo
oon tastbaar bowijs van langvorvlogon t don.Uoor hondordvioronvoortig
rozonkronson kroog mon twoo-on—oon—halvo guldon.Zij zag kans om 288
patornostors in do wook to vorvaardigonl
Voor do volwasson mannon bracht do mattonvlochtor niot voldoondo op.
Zo trokkon naar oldors.Uit dozo t d stamt dan ook hot in Putto zo bo-
kondo woord"DE BRAK".Vanaf hot middon van do nogontiondo oouw trokkon
do mannon uit ons dorp naar vorro gobiodon om daar to uorkon,onorzijds
omdat or voor_hon hior goon work was,andorzijds om hot rolatiof hogo
salaris,dat mon in don vroomdo vordionon kon.Dozo mannon mordon aongo-
trokkon door oon ploogbaao,moootal uit hot dorp,voor grondworkon in
Holland,Duitsland,Frankrijk on zolfs Engoland.Potigo korols mooston
hot zijn,want allos moost wordon godaan mot do oohop on por kruiwagon-
Pas vool lator kwamon or "ijzoron karro kas op do rools“.Zo moozten .
tovons ovor oon_ontstollond uithoudingsvormogon boochikkon,want or
mooston volo uron worden §omaakt.Za workton-moostal por kubioko motor,
lator por"karroko". l l .
In Frankrijk bostondon do workzaamhodon uit bomon zagon,kappon,stutton
vorvoardigon voor do m non.In Holland ging hot moostal om groto water-
varkon,hot gravon van konalon,vorstorkon van d kon otco
Do mannon worden gohuisvost in do brak,oon groto houbon l0ods,waarin
oon'oo§tafol mot bankon on stoolon on oon slaapplaats voor zo'n twin-
tig man.Do ploogbaas,moostal vorgozold van zijn vrouu,had zijn oigon
ondorkomon.Do vrouw vordiondo or zo ook mat b .Zo vorzorgdo do"mona—
gorio" on do inkoop van hot bonodigdo voodsol.In eon book word bijgo—
houdon,wat por man word gogoton on godronkon.Aan hot oindo van do wook
uordon do koston vam lovonsondorhoud van hot salaris afgoh;udon.Do
ploogbaas dood hotzolfdo work als zijn mannon on vordiondo hotzolfdo
loon.Uat do mannon mot doze zwaro arboid nu prooios vordicndan is
niot bokondawol woton wo dat in 1922 do vordionston tucoon do twao q
on on_twintig on zovon on tmintig guldon por wook lagon,oFhankolijk
van do aard van do morkzaamhodon,do koston por wook voor vooding,hot
wa1—son van kloding o.d..Eon man dio van aanpakkon mist on zuinig
loofdo had gonoog aan zovon guldon voor brakkoston.o
Natuurlijk worden or ook liodon aangotroffon,dio zich misdroogon,do
zogonaamdo‘"monarkon"(dronkaards/boomers).Zo voroorzaakton eon hoop
misnoogon oftowol "ambras".Als zo hot to bont moakton,wordon zo uit
do ploog vorwijdord on mooston huiowaads,soms gobukt ondor do oohul-
d@no _ ..'

Do tijd,dio mon van huis mas,wos afhankolijk van do pleats van touork—
stollingrln Holland workon batokondo oons in do vior woken naar huis.
workto mon_bijv;in Sliodrocht,dan moron or volo dio ~ uitoraard alloon
dos zomors - olko mook naar huis gingon op hot "volooko". "
Zij,dio in Frankrijk of Duitsland’uorkton,kwamon maar oons par jaor
of half jaar naar huis.Moostal zo togon Putoo kormis,als in do bosson
niot moor kon mordon,goworkt.Putso Kormis is do wook,uaarin do starf-
dag van do H.Dionvsius wordt goviord,zowo1 in Bolgioch als in Hollands
Putto.Zolfo nu nog ziot men do oohto Puttonaron fogon dlo tijd hun
huisjo opknappon,niouwo,K1oron kopon voor man,vroum on kindo:on.In do
jaron tot voor do tmoodo woroldoorlog was dat immors do tijd,dat
Vador moor naar huisdkUam.“ d . _



was do man lang van huis gowoost,dan was hot goon uitzondoring,dat
hij b zijn torugkoor weer oon kindoko r kor was.Moostol was hij o
op dit hougolijko Foit’voorboroid,middols oon brief van zijn vrouw.p
Hoowol dio vaak niot sohrijvon kon.Zo liot do brief moostal opstollen
door do schoolmoostor.Zo nam do brief moo naar huis,zogonaamd om hom
nog eons door to lozon, on bracht or eon ink vlok op aan.Z6vkon Vador
die ovonmin lozon of sohrijvon:kon}£ooh woton wat or aan do hand was.
Do Putso "Brakkors" waron graag goziono gaston.Hot waron hardo workors,,
dio oon groot aandool hobbon gohad in hot totstandkoman van do volo
watorworkon,dijkbouw,poldorworkon on horbobossing van one land.
Do monson,dio zolf hot ondorworp van dit.artikolqwaron,vondon doze
laatsto 159 jaar goon prottigo tijd.In wozon was hun lovon oon kon»
stant govocht togon do armoodo.wolooon tijd,waarin_mon kon rokonon" ‘
op stoun on modolovon on moor bogrip voor olkandors wol on woo.
Uollicht voor do niouwo gonaratio in ons dorp oon voorboold,hoo oon
lovon mot zo woinig toch oon golukkig loven kanlzijn. _

workgroop alg,goschiodonis.h
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Gosohiodonis on vorklaringon van do namonnvan do.oudo wagon sn~straton
gelogen binnsn do gsmosnte Hoonsdrocht.

Zovor b onssmpmontool-gogovons.boksndsz n zullan w do wagon ;'
on straton bosprokon wolko al van_oudshor in onzo gomoonto gslogon
z n. ~ . - 9 2 r ‘- " ‘__r ~ ;i. - ; ~ .

Mo zullon in alfabotisoho volgordo do straatnamon bohandolon,
wslko rond 195D_bostondon. -= ~ 9; _ ¢ i , '

do straton on wagon dio no 1950 tot stand gokomon z n,bohandolon n
wo later.

do ABDIJLAAN ‘ i ‘oI ‘ ' * A » l “A V ’ 'h
loopt vanaf do Huijborgsowog tot aan do Putsowog on vormt ongovooro_
do grons tusson Hu borgsn on'Hoogorhoido,' L Z‘ if

Hot was oon oudo zandbaan van Hu borgon naar Dssondrocht on wasj"
b do oudoro'Hu borgonaron in do volksmond,dan ook alt d do Ossoné ,9
drochtsobaan. - ‘1 n“ 9

Daarom was Hu borgon in 1957 or niot go hool org moo ingonomon;'
dat do thans luidondo naam gokozon word, ~' 1 .1 '

Do Abd laan hooft z n naam to dankon aan do 0.L.V. tor Duinon
Abd to Ossondrocht.

».» - i. ..
do ANTUERPSESTRAATMEG

loopt vanaf hot kruispunt Niouwowog-Duinstraot tot do grons mot
Borgon op Zoom,dat is b do oudo sohuur van hot Schaliohoof-Klein-
Molonbook.

Up Borgs grondgobiod loopt h door tot aan do Bosstraat.
Voor 1795 toon hot huidigo grondgobiod van do gomoonto Uoonsdrocht

nog bostond uit do 5 Hosrl khodons Moonsdrocht,Hoogorhoido,Zuidgoost,
Hildornisse on Hinkolonoord word do groto wog wolko over hot grondgo—
biod van do Hoar liop ook:
Hoorstraat,Hooronwog,Hooronbaan,'s—Hooronwog of 's-Hooronstraoto go-
noomd.

Eon van do bolangr ksto takon van hot dorpsbostuur in dio t d
was hot ondorhoud van do groto Hoorwog van Antworpon naar Borgon op
Zoom.

Hot woord baan kunnon wo o.i. als aangologdo o.q. geeggligggrdg
zandbaan zion. ‘

In do loop van do vorigo oouw is hot oon koiwog gowordon.
Do huidigo wog is do laatsto jaron danig doorsnodon mot auto-

snolwogon.
Hot stuk wog bozuidon Kortovon is zo rustig gowordon,dat mon hot

zich oon paar hondord jaar torug kan wanon.
Als wo do togonwoordigo loop van do Antworpsostraatwog nog ovon

nagaan vanaf hot kruispunt Niouwowog—Duinstraat,dan gaan wo longs hot
Pannonhuis naar do Vinkonborg-Stoonstraat,kruison do niouwo autosnol-
wog b do boordor van do Fam.Uitdowilligon on komon don b oafé do
Goudon appol woor op do oudo wog,vorvolgons tusson do bonzinopompon
nab Kortovon dmmr ovor do botonwsg longs hot landgood Mattomburgh
naar Borgon op Zoom.

do PRINS BERNHARDSTRAAT

loopt vanaf do Raadhuisstraat tot aan do wouwbaan.Dozo naam is
in 1938 vastgostold.

Toon in 1940 do oorlog uitbrak is dozo straat z n naam onigo t d
kw t gowoost.Dat kwam doordat do R kscommissaris voor hot bozotto
Nodorland in 1942 golasto dat allo wogon,straton,gobouwsn of andoro
oponbaro gologonhodon wolko do naam droogon van oon lovond lid van hot
Koninkl k huis niot moor zo moohton wordon gonoomd.



, 1. i iii _ roi A ~ —~ at

4

1

I

I

I
1

i
4
4

\

r

>

_ 39 2
Zo kwam hot dat in 1942 do vroogoro naam woor word gobruikt on

dat was hot Postbaantjo. *9 ““ 9 it
¢ _"t Postbaantjo had z n naam to dankon aan hot hulppostkantoor dat

was govostigdin hot pond waarin thans do winkol in rookartikolon van
do am.van Eordon govostigd is." I

Do Prins Bornardstraat hooft sinds 1951 woor z n huidigo naam.
. . 4

do ~ \ ‘ =BEUAENDREEF M t _ 9 4
loopt vanaf do Antworpsostraatwag naar hot zsobad do Duintjss.

Do naam van dozo droof komt al voor op do oorsto Mil.StaFkaart van
1836,h hooft z n naam waarsch nl k to dankon aan do prachtigo boukon
dio or nu nog in allo glorio staan to pronkon on duo al vr oud kun-
non z n. “" '

_i__w_W“_£§E » 9 ' i ':1 an co I-I. 5 rn

loopt_vanaf do Raadhuisstraat longs do vishandol van Fons Stuits
naar do wouwbaan aan do zuidz do on naar do Prins Bornhardstraat.

Do Einnonwog is in hot vor1odon,zoa1s do naam al aangooft,oon .
baantjo gowoost om do monson van d'Aai(do hoids)zo vlug mogol k naar
hot oontrum van hot dorp to brongon. < n

do ag_s___5_g_§[_5i\_gl 1 Y’ .
;o,,loopt vanaf hot kruispunt Nodorhoido—Doolstraat tot ondor aan

do voot.van do koiwog nab do Fam:H.Pals. V
Do straat hooft zoor waarsch nl k z n naam to dankon aan hot

toponiom Nonnonbos. . J " 9 ' u
Do namon Nonnsnbos on Nonnonborg z n b do bowonors tor plaatso

van oudshor ookond on komon ook voor op do o nskaarton van do land¥
motor Adan. 4 - ~~Y *k“1 ~ " 7

Eon aardigo bUZO d€rh9id1l8Z9 wo in son raadsvorslag van 24
novambar 1924.Enigo raadslodon vorzookon Burg.Rubort vorbotoring aan
to laton brongon aan do Dorpsstraat on Bossohostraat.

B do oorstkomondo raadsvorgadoring vorklaarstdo Burgomoostort
bodooldo wagon por Fiots to hobbon afgorodon on_hom is goblokon dat
do Bosschostraat,mot uitzondoring van hot bogin dior straat op do
sohoiding mot do Doolstraat,vr good in ordo is.

“H zogt vordor gorodon to hobbon ovor don Borg on goon onkolo
wool van z n fiots to z n govallon,oFschoon hot paodjo.hior on dadr
mullig is.In don wog z n karrosporon,dooh dit troft mon op allo land-
wogon aan.Oo wog in do kom van hot dorp woonsdrocht is in vorgol king
mot andoro jaron vr good to noomon,mon mag niot uit hot oog vorliozon
dat w in do t d dor biotoncampagno lovon,aldus-do Burgomoostor.
9 ' (Ha vornoodon_dat do Burgomoostor toch wol oon prachtigo najaars-
dag zal uitgozooht hobbon om z n fiotstooht to makon).

Dosondanks is do wog nadion vorhard.

92_EHlI£§2 £§£ n
ioopt thans van do Postwog tot do grons mot Hu borgon.
Vroogor liop do Buitondroof van do Dorpsstraat in hoogorhoido j

tor hoogto van do Uouwbaan door do Kromstraat ongovoor via do Mathias
wolfPstraat,om op do hook Minokolorswog¥Prins Hondrikstraat uit to
komon.Daar lisp h _achtor hot gasgobouwtjo ongovoor parallol mot do
Hu borgcouog naar do Postwog.Naast hot Staaloonstructiobodr f van do
Gobr.3anson is nu hot onigo stuk!Buitondroof,dat or thans nog ovor
is to zion,dit hooFt_dan ook in 1965 i n naam mot oro gokrogon.

Hot was in vroogort d ongovoor do schoiding tusson do Hoorl kho-
don Hoogornoido on Moonsdrocht.

.- ._ d _.. .1. -.

Dozo droof word vroogor intonsiof gobruikt,,msar is nu van woinig
botokonjs tear,



do'DDELSTRAAT’ ‘ 1' " '“ "' “‘ f . » . 1
\ sloopt van do Antworpsostraatwog (b do Pr sslag) tot do kruisi

-Nodorhoido-Bossostraat;‘ .. o" *‘ Z“ ‘ ~ I “iv
Dit is ook oon van do oudsto wogon van onzo gomoonto dio vroog

mot vorschillonds schr fw zon is woorgogovon op oudo kaarton.'
Do naam Doolstraat gooft aanloiding tot volorloi gissingon:

op oudoro kaarton wordt gosprokon van Doolwog,hot ligt niot voor do
hand hiorb to donkon aan vordolon (vordwalon)gozion do ovorzichto-
l hoid van hot torroin on do rochto loop van do wog. J .

_ ’ Als wo uitgaan van do togonwoordigo bonaming Doolstraat dan is
hot mogol k dat or in dio buurt rich oon schuttorsdool hooft bovon-

"don.(aanw 2ingon hiorvoor z n niot aanwozig,wol in andoro plaatson
mot hot zolfdo toponiom).

Andoro mogol khodon z n: Dool is uitgogravon wog mot torwoors—
z don wallon,dazo z n thans nog godooltol k ziohtbaar. I '

V = Dool zou taalkundig ook oon novonvorm van dal kunnon z n on du
vorband houden mot hot foit dat do wog van do Nodorhoido af daalt n
do Antworpsostraatwog.., ~- ‘ * "._1 " ‘ " I

I ;Ds oudo schr fw zo mot oo zou dan missohion do dialoctischo ui
spraak van daal (daal) woorgovon; . -' ‘ ' '

(Woonsdrooht) H ~'do DDRPSTRAAT Y \
- loopt van café Non Plus Ultra tot ongovoor do driohook Marktjo

In do 16o oouw al lag do korn van hot dorp b hot kruispunt
R zondowog—Dorpswog. -"‘E ' 9

In dio t d waron or in hot dorp 38 huizon wolko vorsproid ston
don on daarom ondorschoidon worden in hot Dostoindo,nu ongovoor tor
hoogto van do boordor van Book togon ovor do Uoorwog on hot Most-
oindo,dat was vanaf ongévoor b oafé1v;d.Pool‘tot b Non Plus Ultra

»1 In oon raadsvorslag van 18571sprookt man van do woonsdroohtso—
straat,Do vorharding vond in 1868>plaats mot koion on stoonslag,

do DUINSTRAAT K~

viloopt van do Antworpsostraatwog tot aan_do wouwbaan.
Dozo straat ontloont z n naam aan hot poroool grond Don Du n.

A Op oon kaart van do Iandmotor H.Adan in hot C nsbook van 1760,
staat hot poroool Don.Du n;mot daarop oon hoovo.

V I Thans‘staat or do hoovo van do Fam.Hopmans mot do toopassol ko
‘naam. " I _ :1 a
' ““ Do oudstbokondo bonaming van do Duinstraat was Baono van Uoons
drocht naar Hu borghon._ g__ 1

Do Uorlongdo Duinstraat ligt in hot vorlongdo van do Duinstraa
on maakto dool uit van do Baano van woonsdrooht naar Hu borghon.

do FIANESTRART I ' I I

loopt vanaf do d k van do Dostorscholdo tot aan do Antworpso—
straatwog. .

Voor 1951 liop do Fianostraat vonaf do Antworpsostraatwog door
tot do Hu borgsobaan9ook op Borgs grondgobiod loopt do Fianostraat
onigo kilomotors.door,namol k tot do Balsobaan.

Eon vorklaring voor Vianon of zoals thans do naam wordt goschr
von Fiano,zou mogol k (vorbinding)(s)wog kunnon z n. *

Voor 1740 was do naam Moorwog,hotgoon or op zou kunnon duidon
dat or in do onmiddoll ko omgoving moor of voon word gogravon.

_ Eon andoro mogol khoid is dat do Moorwogoz n naam aan do,aan d
"noordz do gologon Oostmoor(do Augustapoldor)to dankon had.
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de HEIMDLEN

loopt vanaf de Antwerpsestraatweg tot aan de Hu bergsebaan en
heeft z n naam sinds 1951,daarvoor was de Heimolen ook Fianestraat.

Rond 1650 is het gebied om de door de Markiezin gsstichts Hei-
molen gedeeltel k 0ntgonnen.De plaats waar de molen ongeveer heeft
gestaan is gelegen 100 m. noordel k van de kruising Heim0len—Hui-
bergsebaan.Het doel van de heimolen was mogel k het malen van heide
en heidetoppen voor ueevoer.De schors die men kon malen,was de boom-
schors die de leerlooiers gebruikten voor het looien van het leder.

De buurtschap de Heimolen behoorde voor de Franse t d tot de
Heerl kheid Zuidgeest.In 1810 is het gebied samen met Hinkelenoord
verenigd in de gemeente woensdrecht.

- 41 _

Aantekeningen en bronnen.
we willen hierb hartel k dank brengen aan de melwillende made-

uerking die m b het raadplegen van de diverse gemeentearchieven
ondervonden hebben.

Voorts hebben w dankbaar gebruik gemaakt van het vale en des-
kundige werk dat de Heer w.A.van Ham verricht heeft in z n boekwerk
handelend over de geschiedenis van De v f heerl kheden in de gemeente
Moensdrecht,hetwelk is geschied onder de redaktie van de streekarchi—
varis A.Delahaye.
Verklaring der afkortingen 2
G.A.wdr. = Gemeente-archief Uoensdrecht.
G.A.B0Z. = Gemeente-archief Bergen op Zoom.
De vhh.wdr.w.A-v.Ham = De v f heerl kheden in de gsmeente woensdrecht,
van w.A.van Ham.
1.Abd laan, G.A.Udr.
2.Antwerpsestraatweg, G.AQUdr, De Jhh.wdr.w.A.v.Ham.
3.Prins Bernhardstraat, G.A.Mdr.
4-Bossestraatg G.A.wdr, De 1hh.wdr.U.A.v.Ham.
5.Buitendreef9 G.A.wdr.
6.Doalstraat, Do fhh.wdr.w.A.v.Ham.
7.D0rpstraat, De fhh.Udr.w.A.v.Ham,G.A.Udr.
8.Duinstraat, G.A.BoZ.
9.Fianestraat, De ;hh.wdr.w.A.v.Ham,G.A.wdr.
1D.Heimolen,De :hh.wdr.w.A.v.Ham, G.A.wdr.
11.C nskaarten Heerl kheden Uoensdrecht en Zuidgeest van Henri Adan.

1760.
Gem.Arch.BoZ.

H00gerheide,12 december 1977,
Laden werkgroep toponymie,
J.v.d.Bussche,
3.v.Elzakker,
Mevr.N ssa—Steketee,
C.J.v.Updorp, (secr.)
A.P nen.
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