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Het Zuidkwartier betreft het gebied

ten zuiden van Bergen op Zoom,

omvattende de plaatsen Hoogerheide

Huijbergen, Ossendrecht, Putte en

Woensdrecht.
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VAN DE REDACTIE

“Tijding winter ‘98/’99” is een dubbele kroniek en de inhoud bestaat uit twee tijdsgebonden
artikelen t.w.:
- 125-Jarig bestaan van de harmonic “De Hoop” uit Ossendrecht, geschreven door de heer

A. van Veldhoven.
- Reformatie te Ossendrecht, geschreven door de heer P.J. van den Bussche naar aanleiding

van het 200-jarig bestaan van het protestantse kerkgebouw te Ossendrecht.
We mogen beide schrijvers dankbaar zijn vanwege hun bijdrage aan de geschiedenis van
Ossendrecht. Uiteraard wensen wij u deze winter veel leesgenot toe.

Tenslotte willen wij u melden dat wij een zomerse “Tijding” gepland hebben. Het liefst een met
korte, leuke verhalen uit de geschiedenis van heel de Zuidwesthoek. Wij wachten met spanning
op uw bijdrage.
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

"Tijding" is het periodiek van de heemkundekring "HetZuidkwa1tier" en verschijnt 3x per jaar.

Losse nummers van "Tijding" zijn verkrijgbaar bij:
De heer P.J. van den Bussche,
Kromstraat 3,
4631 KH Hoogerheide.
E 0164 - 613374.
De nonnale a eve ngen tot en met 1998-1 kosten f 7,-- per stuk.
Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen kosten f 5,-- per stuk.
De dubbeltijding 1998-3 / 1999-1 kost f l5,-- per stuk.

Inlichtingen betre ende het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij:
Hr. J. Halters, I—Ir. C. van Beeck,
Stenenhoef 2, en/of Keizerstraat 44,
4641 CH Ossendrecht. 4645 GR Putte.
E 0164 - 672854. E 0164 - 603804.

Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van storting van de jaarcontributie ad f 25,--
ten name van penningmeester "Het Zuidkwartier" bij de Rabobank te Ossendrecht op nr.
14 05 21 436, of door middel van storting van f 25,-- op gironummer 276 O4 67 ten name van
Heemkundekring "HetZuidkwa1tier", Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht. 9

Nadruk van, of ovemame uit "Tijding" van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan
ook, is zonder toestemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen verboden.
De heemkundekring ”Het Zuidkwartier" aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.
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OSSENDRECHTSE HARMONIE "DE HOOP" 125 JAAR
van toeten noch blazen naar kwaliteit en klasse

Het jaar 1874 is amper vier weken oud, als enkele vooraanstaande heren van de
gemeente Ossendrecht zich 's avonds na werktijd en in de stromende regen naar het
raadhuis begeven. Ze hebben grootse plannen. Al vaker hebben ze er bij een kruik bier
en een glas jenever over gesproken. Nu moet het er dan maar eens van komen. Ze willen
een harmonie oprichten.

De oprichters
Onder deze heren niemand minder dan de nog maar pas in 1873 tot burgemeester benoemde
wagenmaker Petrus Johannes van Mechelen.
Pierre is geboren in Huijbergen op 30 juli 1819 als zoon van wagenmaker Jan van Mechelen en
Adriana Laurijssen. Hij kwam als wagenmaker naar Ossendrecht waar hij op 16 mei 1846
huwde met zijn tante Anna Cornelia van Gorp, de weduwe van zijn oom/wagenmaker Judocus
van Mechelen. Oom Judocus was twee jaar eerder in 1844 overleden.
Burgemeester Pierre van Mechelen en Kee van Gorp zullen samen geen kinderen meer krijgen.
De latere Ossendrechtse wagenmakersfamilie van Mechelen stamt uit het eerste huwelijk van
Kee van Gorp met Judocus van Mechelen. NeefPierre was dus wel hun stiefvader.

Ook de rechterhand van de burgemeester, aankomend gemeente-secretarisEmmanuel Jacobus
Henricus Adan, spoedt zich die avond naar het raadhuis. Hij is als oudste zoon van de dan nog
functionerende gemeentesecretaris
Hendrik Andries Adan en Johanna
Melsen geboren in Ossendrecht op
30 juli 1853. De familie Adan is
vanuit Jodoigne (Geldenaken) in
Belgié via Wouw en Steenbergen in
Ossendrecht terechtgekomen. Aan
deze Henri Adan zal de nog op te
richten harmonie heel veel plezier
beleven. Zolang hij lee , en dat is
tot zijn negenentachtigste in1942,
zal hij "zijn" harmonie steunen en
vertroetelen. Trouwens ook zijn
nakomelingen zijn de Ossen-
drechtse harmonie altijd een warm
hart blijven toedragen.

De heer Emmanuel Jacobus Henricus Adan.
Mede-oprichter van harmonie de “Hoop
velejaren secretaris/penningmeester tot
1920, later tot aan zijn overlijden in 1942 i
ere-voorzitter.
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Een ander heer op weg naar de vergadering is landbouwer Willem Sneep. Hij woont nog geen
jaar in Ossendrecht. In juli 1873 kwam hij, samen met zijn broer Dankert, uit Steenbergen naar
Ossendrecht om daar te huwen met Maria van Lindonk. Broer Dankert huwde trouwens
tegelijkertijd haar zus, Adriana Gerardina van Lindonk.

Willem was lid van de hervonnde kerk, maar dat vormde kennelijk geen probleem voor hem
en de rooms-katholieke Ossendrechtenaren. Vreemd, want in die dagen heette het, zeker in het
Zuiden, dat roomsen en protestanten als water en vuur waren.

Ook Gerard Paantjens is pas in mei 1873 vanuit Zevenbergen naar Ossendrecht gekomen.
Geboren is hij in de gemeente Oud- en Nieuw-Gastel op 7 augustus 1844. Zijn beroep is
hulponderwijzer en hij is in de kost bij kleermaker Jozef Timmermans en Anna Cornelia de
Crom. Die hielden in die tijd meer kostgangers om een paar centen bij te verdienen. Zijn kennis
van de muziek maakt hem ongetwijfeld tot een van de uitverkorenen voor deze
oprichtingsvergadering.

Nog een hen/ormde genodigde voor de bijeenkomst is Jan Willen Casparus Gerardus van
Nouhuijs. Hij is de zoon van notan's Casparus Govardus Barbarus van Nouhuijs, uit Zundert,
en van Gerardina Margaretha Lascaat van Nouhuijs, uit Tiel. Jan Willem is geboren op 9
februari 1848.

Landbouwer, logementhouder, herbergier Charles Philips (in het dagelijkse spraakgebmik
"Flipse") woont al iets langer in Ossendrecht. Hij is op 8 mei 1836 geboren in Berendrecht,
maar huwt op 4-2-1864 de Ossendrechtse Maria Theresia Mattheeussens.

Tenslotte zien we bij de genodigden nog iemand uit een familie met veel aanleg voor muziek,
namelijk Petrus Johannes Ludovicus de Beukelaar, zoon van de overleden schoenmaker
Johannes Franciscus de Beukelaar en Martina Musters. Piet is geboren 8 april 1844. Bij de
oprichting van de harmonie is zijn beroep nog schoemnaker. Pas later zal hij met enige van zijn
broers in de peekof e gaan en een cichoreifabriek bouwen aan de zuidkant van de Markt in
Ossendrecht.

Eenmaal bijeen in het raadhuis en na zich ontdaan te hebben van regenschermen en natte
hoeden en jassen, want het is een natte winter dat jaar, laten de heren er geen gras over
groeien.

De gebeurtenissen volgen elkaar zelfs zo snel op, dat men zich niet aan de indruk kan
onttrekken, dat er vooraf al heel wat geregeld is door een enkele muzikale heethoofden. En zo
hoort dat natuurlijk ook als je iets van de grond wilt krijgen.

Op de dag van bovengenoemde zogenaamd voorbereidende bijeenkomst, dat is 24 januari
1874, besluit men meteen al over te gaan tot de oprichting van een Ossendrechts
muziekgezelschap. Een reglement van maar liefst 76 artikelen ligt al op tafel en zal het reilen en
zeilen van dat gezelschap gaan bepalen. Nog steeds ligt dit keurig met de hand geschreven stuk
in het archief van de harmonie. Het zou te ver voeren het hier uitgebreid te behandelen. Maar
even eraan miken kan wel.

Artikel 1 liegt er al niet om:
"De muziekvereniging ”de Hoop” heeft voor doel de beoefening van de muziekkunst en de
bevordering der beschaving en der goede zeden. "
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En wat te denken van artikel 53, een strafbepaling:
"Het is de werkende leden ten strengste verboden op bzjeenkomsten te vloeken, onzedige taal
te spreken, zich aan dronkenschap over te geven of beledigende kwestién te verwekken op ene
boete van 50 Cents voor elke overtreding. "

Men had kennelijk weinig vleiende verwachtingen met betrekking tot het gedrag van de voor
de harmonie aan te trekken Ossendrechtenaren! Of zouden de schrijvers artikel 53 klakkeloos
hebben overgenomen uit het reglement van een reeds bestaande harmonie aan de andere kant
van de grens?
Wat opvalt is dat de regels er zijn voor de werkende leden. Het bestuur schijnt er boven te
staan en zijn gang te kunnen gaan.

Het is duidelijk dat de harmonie zowel een bestuur moet hebben als een aantal werkende leden
of muzikanten. Over de samenstelling van het bestuur wordt, zoals gebruikelijk bij dergelijke
gelegenheden, niet al te moeilijk gedaan. Degenen die het initiatief genomen hebben moeten dat
bestuurlijk karwei ook maar opknappen. Dat betekent:
- Piet van Mechelen, president,
- Willem Sneep, vice-president,
- Jan Willem van Nouhuij s, secretaris,
- Emile Adan, penningmeester,
- Gerard Paantjens, directeur,
- Carolus J . Philips, commissaris,
- Piet de Beukelaar, commissaris.

Petrus Johannes van Mechelen,
burgemeester/wagenmaker eerste
voorzitter van de Ossendrechtse
harmonie “De Hoop ”

Bijzonder interessant is het natuurlijk te weten wie de eerste muzikanten of werkende leden
gaan worden, want bij een harmonie gaat het per slot van rekening vooral om de muziek.
Het zijn er tweeéntwintig, waaronder drie bestuursleden:

- Gerard Paantjens, Henri Adan, Pierre de Beukelaar, Guus Ansems, Louis Sauter, Pieter
Baerents, Cornelis Baerents, Louis de Beukelaar, Bemard de Beukelaar, A. Melsen, Kees
Mous, Jan Takx, P. Nuijts, Jac. Theuns, Cornelis Holtzer, Piet Jansen, Pol Theuns, Jos de
Beukelaar, Jappe van Veldhoven, Louis Ansems, Adrianus v.d. Poel en Adriaan Vermeulen.
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En zie daar een probleem. De naam Adan wordt vermeld bij het bestuur, namelijk Emile Adan,
en bij de werkende leden, namelijk H. Adan. Wie is wie??? Uit de archiefstukken van de
harmonie is dat niet op te maken. Ook de bevolkingsregisters van Ossendrecht bieden geen
uitkomst. De enige Adan die Emile genoemd wordt en in Ossendrecht woont is op dit moment
pas 9 jaar oud en zal later naar het seminarie gaan en priester worden!

Het zou kunnen zijn dat Emile Adan (bestuur) dezelfde Adan is als degene die wij later zo lang
gekend hebben als Henri Adan. Zijn voornamen zijn immers Emmanuel Jacobus Henricus. De
H. Adan (werkend lid) zou dan zijn vader Hendrik Andries kunnen zijn. Het probleem lost zich
op als reeds in 1877 deze Hendrik Andries, 55 jaar oud, in de vroege ochtend in Putte komt te
overlijden.

Maar het is ook mogelijk dat de secretaris van de harmonie in beide gevallen Emmanuel
Jacobus Henricus Adan bedoelt, nu eens Emile (afgeleid van Emmanuel?) dan weer Henri
genoemd. De verwarring ontstaat omdat zowel vader als zoon de naam Henricus in hun rijtje
voornamen hebben.

De oprichtingsvergadering van 24 januari 1874 is prima verlopen. Aan het eind van de avond
hee Ossendrecht een harmonie met een bestuur en muzikanten. Maar wat is een harmonie
zonder muziekinstrumenten? Alleen Louis en Jos de Beukelaar blijken over een eigen
instrument te beschikken, te weten een trombone en een cornet a pistons. Alle andere
muzikanten hebben waarschijnlijk alleen nog maar blaasmuziek gemaakt in hun broek, na het
eten van rijkelijk veel uien en bruine bonen.
Het bestuur wordt derhalve naar huis gestuurd met een dringende opdracht: geld voor de
aanschaf van echte instrumenten te vinden.

Een vliegende start
Daags na de oprichting komt het bestuur of cieel voor de eerste keer bij elkaar. Natuurlijk
hadden ze al lang begrepen dat je, met veel lucht en goede wil alleen, geen blaasorkest aan het
musiceren krijgt. Voor de aanschaf van instrumenten zijn geldschieters nodig. Om die te vinden
hebben ze Ossendrecht en de draagkracht van zijn bewoners, van Calfven tot de Weg op Putte,
eens goed bekeken en gewogen. Conclusie: met aandelen van 10 gulden per stuk tegen 3
procent zouden ze best een aardig kapitaaltje kunnen bimenhalen. En ja hoor, ze plaatsen maar
liefst 76 aandelen van 10 gulden, gedagtekend 26 januari 1874. En al waren ook toen
instrumenten niet goedkoop, met 760 gulden kon je in die tijd al wel wat doen!

Pastoor Biestraten spant de roomse kroon, hij neemt 5 aandelen.
Kapelaan van der Sanden iets minder dan zijn rijke pastoor: 3
Predikant Handries Oudegeest die een gezin heeft te onderhouden: 2
Napoleon Theuns, broodbakker: 2
Wed. Piet van Veldhoven, fabrikant:
Wed. Pieter-Jan Koolen, winkelierster:
Adrianus Broekhoven, broodbakker:
Adrianus van den Eijnden, landbouwer:
Gebr. Dries, bouwlieden:
Hugo Jansen, landbouwer:
Pieter Couwenbergh, graanmolenaar:
Wed. Jan Baptist van den Eijnden, landbouwster:
Pieter-Jan Melsen, landbouwer/herbergier: l\Jl\Jl\)>—*l\J’-‘l\-7'-"l\3
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Jacobus Jacobs Kzn, rentenier:
Johan Baerents, timmerman:
Cornelis Jacobs Cornzn., rentenier:
Josephus Timmermans, winkelier:
Gabriel Swagemakers, landbouwer:
Gerardus Brouwers, landbouwer:
Hendrik Andries Adan, gemeentesecretaris:
Wed. Antonie Melsen, rentenierster:
Jacobus Theuns, landbouwer:
Cornelis Josephus Withaegs, fabrikant:
Levinus van Hoof, landbouwer:
Pieter Baerents, timmerman:
Pieter Swagemakers, winkelier:
Comelis Mattheeussens, fabrikant:
Cornelis Mous, landbouwer:
Jacobus Veraart, landbouwer:
Rochus Ansems, koster:
Antonie van de Moer, landbouwer:
Adrianus Melsen, landbouwer:
Petrus Johannes van Mechelen, burgemeester:
C.G.B. van Nouhuijs, notaris:
Dank Sneep, landbouwer:
Willem Sneep, landbouwer:
Pieter van Lindonk landbouwer:3

David Withaegs, broodbakker:
Franciscus Withaegs, fabrikant:

Het bestuur zag zich daarmee gesteund bij een brede laag van de Ossendrechtse bevolking.
Nog voor de maand januari om is wordt daarom op de 315“? een nieuwe vergadering
uitgeschreven. Nu kan men immers spijkers met koppen gaan slaan:
Er moet een kapelmeester aangetrokken Worden uit Bergen op Zoom. Dat mag wat kosten, is
de eerste overmoedige gedachte.

In Stabroek staat een grote trom met bekkens te koop en die wil men dan alvast maar
aanschaffen. Deze eerste aanschaf kost, inclusief de invoerrechten, 58 gulden en 80 cent. Voor
de andere instrumenten zullen prijslijsten worden opgevraagd bij verschillende fabrikanten.

Overmoedig geworden door het succes bij de bevolking, besluit het bestuur ook koning Willem
III te benaderen met een eerbiedig schrijven en hem het beschermheerschap van de
Ossendrechtse harmonie aan te bieden. Het schrijven dat gedateerd staat op 4 februari 1874 is
niet alleen eerbiedig, maar vooral ook lyrisch. Ofschoon er nog geen noot geblazen is, wordt in
de brief gewag gemaakt van de gunstige resultaten van de harmonie. Verder beroept men zich
op de algemeen bekende en gewaardeerde voorliefde van de vorst voor de edele toonkunst.

En, zo zegt de brief:
"De beoefening der muziekkunst is een krachtige hefboom ter bevordering van de
ontwikkeling en beschaving in overeenstemming met de echte Christelzjke grondbeginselen,
0m zowel elk individu als ieder volk te veredelen en gelukkig te maken. "
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Hoe kregen ze het bedacht? Een antwoord van Zijne Hoogheid is bij de archiefstukken van de
harmonie niet te vinden. Mogelijk zijn Zijne Hoogheids raadslieden, bij het natrekken van de
gegevens, geschrokken van het grote aantal herbergen dat zij in Ossendrecht telden en hebben
zij hem derhalve negatief geadviseerd.
Het bestuur zal gedacht hebben: "Jammer, maar niet geschoten was in ieder geval mis
geweestl"

Het pril ontluikende muziekleven gaat verder in Ossendrecht, ook zonder koninklijke
beschennheer. Een kapelmeester hebben ze in ieder geval al wel gevonden. De heer E. Schmidt
uit Bergen op Zoom zal om de 14 dagen de repetities komen leiden. Hij ontvangt daarvoor 6
gulden per keer maar moet voor dat bedrag ook de muziek leveren.

In de maand februari wordt er nog steeds uitgekeken naar tweedehands instrumenten. Men
zoekt in Tholen en Fijnaart, maar koopt uiteindelijk 2 Flugelhoms en een roffeltrom met
toebehoren in Breda. Inclusief de transportkosten komt dat de kas op 45 gulden.
Maar waarom zouden ze nog langer moeilijk doen? De harmonie wil zo snel mogelijk muziek
kunnen maken. Daarom besluit het bestuur voor een bedrag van f 430,- nieuwe instrumenten
aan te kopen bij de nna van Osch in Maastricht.
De repetities zullen gehouden worden in het lokaal van de Gemeentelijke Openbare School.

Veldwachter Cornelis Lambertus Dingemans wordt tegen een vergoeding van 50 cent op
pad gestuurd om bij ieder der muzikanten aan huis te melden, dat de eerste bijeenkomst van de
werkende leden gesteld is op 26 februari 1874 in de Openbare School.

Het organiseren van bijeenkomsten, repetities en uitvoeringen, het innen van contributies,
boetes en nanciéle bijdragen, het doen van boodschappen en het rondbrengen van berichten
en meer van dit soort zaken gee nogal wat werk. Daarom besluit het bestuur in maart 1874
dat ze dat beter door een ander kunnen laten doen en gaat over tot het aanstellen van "een
knaap der Harmonie" die hand- en spandiensten moet verlenen aan bestuur en werkende leden.

Over de aanstelling van de knaap wordt gestemd. Jan Baptist van Lakwijk is de eerste
gelukkige. Hem wordt een jaarwedde van f 10,- in het vooruitzicht gesteld alsmede vrij verteer
op alle uitgaansdagen van de harmonie. Jan Baptist moet een dorstige keel gehad hebben, want
onder de post uitgaven zien we daama zeer vele malen: "Verteer van den knaap der
Harmonie ".

Jappe van Lakwijk was geboren op 14 maart 1828. Zijn vader, die al in 1862 overleden was,
heette ook Jappe, kwam uit Kapellen (Belgié) naar Ossendrecht en was daar getrouwd met
Catharina Schroeijers.

Het maken van muziekstandaards wordt ondertussen gegund aan timmerman Johannes
Baerents. Hij brengt er 26 gwlden voor in rekening.

Tegelijkertijd moet er wel heel intensief geoefend zijn door de werkende leden.
Want op 12 mei 1874 viert het Nederlandse volk het 25-jarige jubileum van zijn vorst, koning
Willem III. De koning hee het beschermheerschap dan wel afgewezen, maar de harmonie is
niet rancuneus. De "Ossendrechtse Harmonie" zal voor het eerst uitrukken die dag en (let well)
alle herbergen aandoen. In de voormiddag van 9 tot 12, in de namiddag van 2 tot 4 uur.
Uniformen heeft men niet, maar men besluit insignes te dragen in de vorm van linten en
rosettes, van verschillende kleur voor leden en bestuur, want onderscheid moet en zal er zijn,
ook in Ossendrecht. Deze insignes worden ijlings besteld bij Jacobus Gerolt te Zevenbergen.
Ze kosten f 18,70, maar vanwege de haast komen daar nog eens 35 centen aan fooi bij "voor
den brenger der insignes, komende expres van hetpostkantoor te Bergen op Zoom".
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Nergens staat vermeld in welke staat muzikanten en bestuur uiteindelijk bij de laatste van de
vele herbergen beland zijn en hoe schoon of hoe vals de muziek misschien wel geklonken hee
op die koningsdag. Dat is ook niet belangrijk. Waar het om gaat is, dat op die dag voor het
eerst in de geschiedenis van Ossendrecht over de zand-, grind- en keiwegen van het dorp een
eigen muziekkorps achter zijn trotse bestuur is rondgetrokken. En dat het volk van
Ossendrecht dat daarna, nog heel lang en heel vaak zal zien gebeuren. Zo vaak dat het
sindsdien voor de geboren Ossendrechtenaar zonder meer vanzelfsprekend is, dat "d'Armenie"
er bij is als er ergens iets te vieren of soms ook te treuren valt in het dorp.

Het eerste half jaar zit er bijna op. Nog enkele zaken moeten geregeld worden alvorens de
tweede algemene ledenvergadering in juli 1874 zal kunnen plaatsvinden.
Nog steeds hee men de naam van het muziekgezelschap niet vastgelegd. Gezien het gemengd
rooms/protestants karakter van de vereniging, ligt een heiligennaam niet zo voor de hand.
Men kiest daarom voor Harmonie "De Hoop".
Dat is best origineel, in vergelijking met het grote aantal clichématige Latijnse namen,
waarmee andere harmonieen, doorgaans door hun geestelijke adviseurs, worden opgezadeld.

Michel Musters, timmerman en (wat hij toen nog niet wist, maar wij nu wel) over vier jaar
vader van de bekende allerkleinste prinses Paulientje, hee voor f 3.75 een kist gemaakt voor
de berging en bescherming van de instrumenten, want vooral in het najaar en ‘s winters is het
nogal vochtig in het repetitielokaal. Toch hee Marijn Takx, de hoefsmid van het dorp, al twee
instrumenten moeten repareren. Dat kostte, samen met een eveneens door hem geleverde extra
olielamp voor het repetitielokaal, 5 gulden en 90 centen.

Eigenlijk zou de kapelmeester, om het onderhoud van de instrumenten goed te doen, iedere
week moeten komen. Maar dat kan de kas helaas niet dragen. Daarom besluit men maar hem
voorlopig helemaal te ontslaan. Meester Gerard Paantjens zal zijn werk wekelijks overnemen
voor 1 gulden per repetitie. Dat scheelt een slok op een borrel, want kapelmeester Schmidt uit
Bergen op Zoom vroeg 6 gulden per keer!

De algemene ledenvergaderingen, waarbij uiteraard ink wat verteerd wordt, zullen, zo
besluit het bestuur, in telkens een andere herberg gehouden worden. De volgorde van de
herbergen wordt bepaald door loting. En zo houdt de harmonie alle herbergiers te vriend.

En tenslotte valt er aan het eind van dit eerste half jaar een heel belangrijk besluit waarmee
iedereen het volmondig eens is. Jaarlijks zal er in januari of begin februari twee dagen geteerd
worden door harmonie "De Hoop". Vanaf augustus 1874 zal men hiervoor iedere maand een
kwartje gaan uitleggen.

De contributie voor de werkende leden wordt gesteld op wekelijks 5 centen. De leden Louis
en Jos de Beukelaar hoeven deze echter niet te betalen, omdat zij op hun eigen instrumenten
spelen. Dat scheelt moeder de Beukelaar, die weduwe is en van haar man zaliger een heel nest
met te vullen monden hee overgehouden, in ieder geval een dubbeltje per week.

Om de kas te spekken heeft het bestuur in de loop van het eerste half jaar een nieuwe bron van
inkomsten bedacht. De harmonie hee zo sinds mei, naast bestuur, werkende leden en
aandeelhouders, ook honoraire leden gekregen. Honorair lid kan men worden door de betaling
van een contributie van f 3.00 per jaar. Het legt het gezelschap geen windeieren. Binnen de
kortste keren hee het 82 van die leden. Niet alleen in Ossendrecht, maar ook in Woensdrecht,
Hoogerheide, Huijbergen, Putte en zelfs in Hinkelenoord en Bath zijn ze te vinden. Maar in
Woensdrecht en Huijbergen woonde dan ook een brouwer en in Putte een slijter!
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Verdere ontwikkelingen
Harmonie "de Hoop" staat op haar poten en kan het leven van alle harmonieen gaan leiden.
Dat betekent dus ook wel eens disharmonie. Al in het eerste jaar mopperen enkele leden omdat
zij niet zo gelukkig zijn met de repetities in het schoollokaal. Vanwege "het ammezuur" willen
zij zo af en toe de lippen en wat daar achterzit wel eens kunnen bevochtigen. En dat natuurlijk
het liefst met bier. Kortom, zij zijn er voorstanders van de repetities in een herberg te gaan
houden. Bij Adrianus van der Poel bijvoorbeeld.

Voor een goed begrip van de mogelijk ondeskundige lezer: "het ammezuur" is de
Ossendrechtse vemederlandsing van het Franse woord "embouchure" wat mondstuk betekent.
Door de mondstukken van de blaasinstrumenten gingen de lippen wel eens pijn doen, kregen
zelfs kloven, en dan heette het in Ossendrecht dat men last had van "het ammezuur". Dat
"ammezuur" werd het best met bier ofjenever bestreden.

Maar goed, "ammezuur" of niet, het probleem werd in de groep gegooid tijdens een algemene
ledenvergadering en na stemming hebben de dorstigen het verloren met 21 tegen 6 stemmen.
De harmonie bleef, voorlopig althans, oefenen in het schoollokaal. Wel werd besloten om op
de tweede zondag van iedere maand de contributie in een herberg te gaan ontvangen. Voor de
volgorde van die herbergen wordt volgens goed gebruik en omwille van de vrede geloot.

Vanaf 26 april 1875 hee de harmonie weer een nieuwe kapelmeester aan kunnen trekken in
de persoon van de heer Lutij uit Bergen op Zoom. Hulpmeester Gerard Paantjens was helaas
niet meer beschikbaar, omdat hij tijdelijk elders als leerkracht in moest vallen.

Na het brengen van een serenade aan de heer (en mevrouw, nemen we aan maar ze wordt niet
vermeld in het verslag)) M. van Lindonk vanwege zijn (hun dus) gouden huwelijksfeest op 26
mei 1875, en na deelname aan een muziekfestival in Kapellen op 13 juni 1875, waarbij op de
heen- en terugweg in Hollands Putte respectievelijk de herbergen van G. Wouters en de wed.
L.A. Verbeecken worden aangedaan, ontstaat de nood aan een vaandel. Alle harmonieén lopen
immers achter een vaandel en worden daaraan herkend, waarom die van Ossendrecht dan niet?

Er wordt weer met de pet rondgegaan en op 1 oktober 1875 besluit het bestuur "een
drapeau" te laten maken bij J.A. van Kalken - van Keulen, fabrikant van kerkornamenten in
Bergen op Zoom.

Zo'n vaandel is iets heiligs voor een harmonie. Niet omdat het door een fabrikant van
kerkornamenten gemaakt is of mogelijk door een of andere pastoor gezegend werd met een
speciaal gebed en wijwater, maar wel omdat het symbool staat voor de harmonie die er achter
loopt. Een -vaandel dient met veel respect en egards behandeld te worden.

Harmonie "de Hoop" zal daarom op zondag 16 januari 1876 haar "drapeau" plechtig inhalen.
Men rukt er voor uit naar Woensdrecht alwaar bij herbergier Jan Koolen het vaandel solemneel
met toespraak en gepast applaus overhandigd zal worden. Constant Ansems zal als allereerste
vaandeldrager fungeren en trots als een pauw, met bestuur en harmonie achter hem aan,
muzikaal temg naar Ossendrecht wandelen. Daar zal een concert gegeven worden, waarvan de
inkomsten ten goede zullen komen "van den Algemene Arme van Ossendrecht".

Voor “den Algemene Arme" is het te hopen dat het COflC€l't ook nog wat heeft opgebracht.
Eerder werd een concert gegeven voor "de behoe ige huisgezinnen". Bij een entreegeld van 25
cent bracht dat concert f 5,25 op. Nergens heb ik kunnen vinden of dit bedrag ook werkelijk is
afgedragen.
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Harmonie offanfare???
Nu we het over het eerste vaandel hebben met als opschri harmonie "De Hoop", even het
volgende. In Ossendrecht werd door de bevolking nooit onderscheid gemaakt tussen de
benamingen harmonie en fanfare. In Ossendrecht spreken ze al 125 jaar gewoon van
"d'arremenie" of "oos arremenie". Maar er is wel degelijk een verschil!

- Een fanfare is een muziekgezelschap waarvan de leden uitsluitend koperen
blaasinstrumenten en slagwerk bespelen. Muziek die geschreven wordt voor fanfares is daarop
uiteraard ook afgestemd.

- Een harmonie is een gezelschap waarvan de leden zowel koperen als houten
blaasinstrumenten en slagwerk bespelen. Harmoniemuziek is dan ook voor een dergelijke
bezetting gecomponeerd.

De bezetting van harmonie "De Hoop" is in al de jaren van haar bestaan nogal eens gewijzigd.
Zeker is dat bij de allereerste bezetting een klarinet was, want als die lekt moet die op een
gegeven moment gerepareerd worden voor f 1.50, zo lezen we in het boek der uitgaven. De
harmonie was toen kennelijk voor het grootste deel fanfare en maar voor een heel klein stukje
harmonie. Wat natuurlijk niet kan. Maar goed, er kwam muziek uit en daar ging het om. Het is
niet helemaal duidelijk hoe zich dat in de beginjaren ontwikkeld hee . Het allereerste overzicht
van de instrumenten in eigendom van harmonie "De Hoop" noemt en spelt deze als volgt:

- "2 comets - pistons, 1 petit bugle, 3 bugles, 2 trompettes, 1 clarinette, 3 alto’s, 2 barijtons,
1 trombone, 1 tuba, 1 contrabasse mi mol, 1 contrabasse si mol, 1 groote trom, 2 bekkens,
1 roffeltrom, 1 triangle".

Bourgondisch
Harmonie "De Hoop" maakt niet alleen maar muziek.
Vanaf de oprichting wordt op tijd en stond gedacht aan de inwendige mens, die met vloeibare
en vaste substanties content en overeind gehouden dient te worden.
Rochus Ansems is er goed mee. Op 13 januari 1875 ontvangt hij f 4,80 voor het leveren van
40 kruiken bmin bier ten behoeve van de werkende leden. Een maand later beurt hij nog eens
f 2,00 voor het halen van 2 tonnen Leuvensch bier in Putte.

Op zondag 15 april 1877 maakt de harmonie een uitstapje naar Zandvliet. Het geven van
concerten levert aardig wat fooien op! Op een gegeven moment hee men zoveel in de
fooienpot, dat besloten wordt daarvan maar eens een lekker ”vischmaal te gaan nemen bij
Adrianus Leijten”. Binnen de kortste keren wordt dat "een jaarlijks gebruik" genoemd.
Geen wonder dat het geven van "winstgevende" concerten in Ossendrecht en omgeving met
een zekere regelmaat aan de orde is.

In de notulen van de Bestuursvergadering van 3 december 1877 lezen we:
"ls besloten de voorgenomene reis naar Hoogerheiden tot het geven van een concert aldus te
doen plaats hebben. Bijeenkomst in het locaal der Harmonie des namiddags ten 3% ure. Een
kwartier uurs daarna vertrek met muziek over den Aanwas, bij de leden onderweg even stil
houden en een deuntje afgeven, met uitzondering echter van C. Wouts en .1. van Reijsen
alwaar we eenige minuten zullen vertoeven om den door het blazen verwekten dorst te
lesschen. "
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Maar op zijn tijd kan men ook serieus zijn en zich iets ontzeggen.
Vader Hendrik Andries Adan is op 30 mei 1877 ‘s morgens om 7 uur in Putte overleden. Hij
werd maar 55 jaar. En niet alleen zijn sterfgeval is omstreeks die tijd te betreuren. Ossendrecht
lijdt onder een epidemie en kent een grote sterfte onder kinderen en jonge mensen. Ook bij de
leden van de harmonie thuis heeft de dood toegeslagen. En dus besluit het bestuur in haar
385“? vergadering op vrijdag 24 mei 1878: "VoorIopig geen besluit te nemen over het
gebruikelijke palingmaal bij Frans Leijten, omdat de tegenwoordige tijdsomstandigheden zich
niet zeer gunstig voordoen. ”

Epidemieén van cholera, pokken, roodvonk, kinkhoest en difteritis wilden in de negentiende
eeuw ook in Ossendrecht nog wel eens spelbreker zijn voor menselijke pleziertjes!
Onhygiénische toestanden, gebrek aan een goede gezondheidszorg en het ontbreken van lokale
medische hulp speelde de bevolking parten. Zelf beschikte het dorp niet over een chirurgijn of
dokter.

Overigens, men kon de ellende ook snel vergetenl Op 16 juni 1878 is het wel kermis in
Ossendrecht. De harmonie is daarbij aanwezig en maakt de nodige kosten voor zichzelf en
voor de knaap.

En in september zitten ze alweer bij Adrianus van der Poel aan tafel Waar ze met 27 man
voor f 27,00 aan biefstuk opeten. En die zullen ze beslist niet droog weggewerkt hebben!
De teerdagen, het biefstuk-, vis- , konijnen- of palingmaal, de kermis, het zijn stuk voor stuk
jaarlijks terugkerende uitjes die men zich niet gemakkelijk laat ontnemen.

Bourgondisch eten en drinken kan ook wel eens tot problemen leiden. Niet alle remmen
werken dan nog goed. Zo wordt op woensdag 9 maart 1881 het bestuursbesluit genomen: "de
knaap J.B. van Lakwijk als zoodanig te ontslaan, wegens (gedrag of liever) dubbelzinnig
gedrag ten opzichte van den President. "

Men gaat op zoek naar een nieuwe "knaap der Harmonie". Aanvankelijk vindt men hiervoor
een zekere Vermeulen (de voornaam wordt niet genoemd), maar in februari 1883 blijkt Petrus
Johannes Leijten de uiteindelijke keuze geworden te zijn.

De drie gebroeders de Beukelaar tonen zich in die tijd ook niet van hun gemakkelijkste kant.
Ze zijn wel muzikaal van aanleg maar zouden toch naar de repetities moeten komen. Bij
herhaling zijn ze afwezig. Het bestuur vindt het op een gegeven moment wel welletjes. Ze
worden gesommeerd hun instrumenten, eigendom van de harmonie, (trombone, tuba en cornet
a pistons) in te leveren bij de directeur, inclusief de muziekboekjes e.d. Ze mogen wel blijven
als werkend lid, maar dan met gebruik van hun eigen instrumenten.

Het jaar daarop krijgen ze er opnieuw van langs. Ze worden gemaand al hun achterstallige
contributies en boeten te betalen alvorens te komen mee-eten en drinken op de teerdagen.

Van heel andere aard en eerder plezierig zijn de problemen met Frans Schroeijers. Frans is al
enige tijd leerling bij de harmonie. Enkele maanden voordat hij volwaardig werkend lid zal
worden slaat hij zijn trommel aan diggelen. Dit doet het bestuur op donderdag 22 augustus
1878 besluiten:
"De overbekende ijver van onze trommelslager Frans Schroeijers hee ertoe geleid hem een
nieuw instrument te verschaffen, dewifjl het tegenwoordige wegens ouderdom schier in
onbruikbare staat verkeert. "
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Omdat Frans of Pikske Schroeijers een fervent werkend lid van de harmonie zal blijken te
worden, en dat overgeeft aan enige generaties van zijn nakomelingen, moeten we hem toch
even nader duiden.
Hij is geboren 18 november 1861, als zoon van Piet Schroeijers, tapper/arbeider, en Judoca
Carolina van der Poel. Hij is o.a. een broer van Leonie Philomena Schroeijers (geboren 15
maart 1873), beter bekend als Lieke Schroeijers in combinatie met Tisje Hendrickx; en ook is
hij een broer van Johannes Ludovicus Schroeijers (geboren 12 juli 1863), beter bekend als d'n
Boesterd in huwelijkscombinatie met Ida Ansems.
Twee koppels die respectievelijk zaal "Rubens" (nu ‘t Ossekopke) en café "Vogelenzang" (nu
westelijk deel van de Golfl) zullen uitbaten.
Pikske Schroeijers zelf, van beroep voerman, zal huwen met Johanna Catharina van Loon,
geboren 1 april 1867. Onder de 11 kinderen waarmee deze twee gezegend zullen worden,
treffen we halverwege de rij Leonie Philomena Schroeijers, geboren 19 december 1898. Deze
Leonie zal huwen met Petrus van der Poel (Piet d'n Bosboer). En uit dat huwelijk komt me een
stoot MUZH(AAL met een hoofdletters! Allemaal leden en voortrekkers van de harmonie "De
Hoop" en wat daar maar bij en omheen hoort. En, voor wat hoort wat in dit verband, allemaal
redelijke tot zeer goede Bourgondiérs!

In november 1881 zien we meester Jacobus Pieter Kruter aantreden als directeur. Hij zal dat
heel lang blijven en ook initiatieven nemen voor culturele nevenactiviteiten.
Reeds in 1882 wordt er bij gelegenheid van een concert, gegeven in de maand mei bij Adrianus
van der Poel, gewag gemaakt van "komedianten". Ten behoeve van deze acteurs moeten vier
essen wijn geleverd worden. Worden in de beginjaren revue-optredens en concerten te samen

gegeven, later zullen leden van de harmonie om de kas te spekken ook volledige
toneeluitvoeringen gaan verzorgen met in de pauze korte revueschetsen en liedjes.
Men gaf dan zelfs twee keer een uitvoering per jaar, een in het voor- en een in het najaar.

En aan het goede leven komt maar geen einde. Op 8 juni 1882 maakt harmonie "De Hoop" een
vaartochtje naar Bath. De Ossendrechtse vrachtschipper Jos Withaegs betalen ze daarvoor
f 6,50. De knaap beurt voor zijn verteer in Bath f 2,15. Voor wat akke etjes (zouden er
glazen of kruiken gesneuveld zijn?) noteert de pemringmeester 30 centen.
Dat verteer van de knaap was beslist niet gering!!! Als een week later de kermis in Ossendrecht
weer draait, betaalt de harmonie voor 36 glazen Leuvensch Bier a 6 cents aan herbergier en
tapper Adrianus van der Poel tegenover de kerk ook een dergelijk bedrag van maar liefst
f 2.16.

Tijdens de bestuursvergadering van donderdag 10 mei 1883 in de herberg van Cornelis Mous
wordt besloten de inwijding "van den nieuwen Keiweg" feestelijk te vieren en wel op zondag
20 mei aanstaande. Ook de volgorde van de optocht wordt dan vastgelegd:
1. het Gemeentebestuur

de werkende leden der Harmonie
. Gezelschap "de Cabeljaauw"

Eekhoorntjes Gilde
. Gilde St. Sebastiaan

het Biegilde.°“/‘:l>~‘*’.'°

De tocht gaat "...vanaf Charles Philips op den Aanwas door de kom der gemeente tot Frans
Koekhoven (poosje vertoeven) verder naar de Wed. Dominicus en vandaar terug langs F.
Koolen in "het Molentje " waar de stoet zich even zal ophouden. "
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1887 Koperen feest
Als harmonie "De Hoop" het jaar van haar koperen jubileum ingaat, hee zij over die twaalf en
een haltjarige periode alleen al in Ossendrecht 48 concerten verzorgd. Dat is gemiddeld vier
per jaar. Niet geteld zijn het aantal keren dat zij is uitgerukt om allerlei feestelijkheden in het
dorp op te luisteren. Herhaalde malen ook is zij aanwezig geweest op festivals van bevriende
muziekgezelschappen.

Harmonie "De Hoop" hee zich een plaats weten te veroveren in het dorp zelf en in de streek
van Antwerpen tot Tholen, Halsteren en Wouw. Zelfs van veel verder weg krijgt zij
uitnodigingen om deel te nemen aan feestelijkheden en festivals. Met terechte trots mag de
harmonie haar eerste jubileum gaan vieren.

Het feest is vastgesteld op zondag ll en maandag 12 september 1887. Tegelijkertijd zal er in
die week in Ossendrecht een grote landbouwtentoonstelling gehouden worden. De krant van
die dagen "De Zoom" staat er vol van. Er rijden zelfs extra trams.
De harmonie zelf organiseert een internationaal festival met op de eerste dag (‘s zondags) tien
muziekgezelschappen en op de tweede dag ('s maandags) drie. Het programma wordt steeds
geopend en gesloten door de jubilerende harmonie "De Hoop".

Prijs 5 Cents.
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Het valt op dat de meeste bezoekende muziekgezelschappen uit Belgie komen. Nadat in de
vroege morgen om 7 uur het feest is geopend door het uitsteken van de vlaggen, worden
tussen 10 en 12 uur de deelnemende muziekverenigingen ontvangen door de als commissaris
aangestelde heren op de Aanwas nabij het station van de Stoomtram. De heren commissarissen
zijn de gastheren/begeleiders namens de jubilerende harmonie, voor ieder gezelschap is er een
aangewezen. Geen slechte job, want hij wordt nogal eens getrakteerd! Achtereenvolgens
arriveren in Ossendrecht:

1. Antwerpen: "De Vereenigde Vrienden"; commissaris L. Meullenbnick,
2. Antwerpen: "Kring der Vereenigde Vrienden"; commissaris Constant Musters,
3. Borgerhout: "Gebuurkring"; commissaris Ant. Koch,
4. Eeckeren: "Labore et Constantia"; commissaris P.A. Melsen,
5. Halsteren: "St. Cecilia-Eensgezindheid"; commissaris G. v.d. Eijnden,
6. Lillo: "De Linkervleugel"; commissaris P.C. Solfers,
7. Oorderen: "Vlijt en Eendracht"; commissaris J.B. Boden,
8. Santvliet: "Verbroedering"; commissaris C.J. Carpentier,
9. Tholen: "Concordia"; commissaris A.C.F. Hoste,
10. Wouw: "Oranje"; commissaris A. Melsen.

Op de tweede dag zal, naast Santvliet en Halsteren, ook Stabroek nog vertegenwoordigd zijn
met muziekgezelschap de "Eendracht". In totaal een deelname van 11 muziekgezelschappen
dus.

Aan het einde van elk der twee festivaldagen vindt de uitreiking der herinneringsmedailles en
de trekking van de uitgeloofde premien plaats. Op de eerste dag premies van tweemaal f 25,00
en tweemaal f 15,00 op de tweede dag eenmaal f 25,00 en tweemaal f 15,00.

Als het internationaal festival achter de rug is zal harmonie "De Hoop" tijdens de nog
voortdurende landbouwtentoonstelling op dinsdag 13 en woensdag 14 september 1887
muziekuitvoeringen verzorgen op het terrein van de tentoonstelling waar een kiosk geplaatst is.

Na 12‘/2 jaar zien we dat in het zevenkoppig bestuur vier wisselingen hebben plaatsgevonden:
vice-president is nu Johannes Franciscus Theuns, directeur Jacobus Pieter Kruter, en
commissarissen zijn Pieter Cornelis Baerents en Comelis Mous.
Het aantal werkende of musicerende leden schommelde in die jaren tussen 18 (in 1881) en 31
(in 1875). Nu bij het jubileum van 1887 zijn het er 26. Onder de werkende leden tellen we ook
het aantal leerlingen dat wisselde van 0 (in 1874) tot 10 (in 1885). In 1887 is er maar 1
leerling. Dat is toeval, want gemiddeld had de harmonie in deze eerste periode 6 leerlingen per
jaar. Dat is niet slecht voor een dorpje als Ossendrecht.

Met de muziek mee!!!
Het is eigenaardig, maar ook bijzonder jammer, dat vanaf 1887 tot 1920 alle notulen van
bestuurs- en algemene vergaderingen van harmonie "De Hoop" verdwenen zijn. Weg, of in dit
verband zeer toepasselijk, met de muziek mee.

Ofwel liggen deze stukken nog bij iemand op zolder, ofwel is er in die periode een zeer
slordige secretaris geweest die ze verloren hee laten gaan, ofwel heeft iemand ze bewust laten
verdwijnen omdat er zaken in stonden die voor sommigen minder leuk waren. Er moet iets aan
de hand geweest zijn.
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Dat harmonie "De Hoop" in die jaren wel actief is geweest lijdt geen twijfel. In het archief
vinden we immers wel alle "Memorialen".

Een "Memoriaal" is een nauwgezet door de pemringmeester bijgehouden boek dat een
overzicht geeft van: presentie der werkende leden en leerlingen op de repetities, hun
contributies en boetes, de voor de uitleg aangewezen herbergen, en de op de teerfeesten te
bezoeken herbergen.
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Zo weten we dat in deze periode zonder verslagboeken het aantal werkende leden (inclusief
leerlingen en rustende werkende leden) bijna niet onder de 30 geweest is en zelfs klom tot 45.
Dat duidt wel op een zekere bloei en activiteit.

De bloei komt ook naar voren als we in het archief en elders wel materiaal vinden over de
oprichting van een mannenkoor "Vrij en Blij" op 2 februari 1889. Ofschoon onder de vleugels
en samenwerkend met het bestuur van harmonie "De Hoop", hee dit koor een klein eigen
bestuur. Voorzitter is Jan Rijk, onder-voorzitter/muziekdirecteur Jacobus Pieter Krtiter en
secretaris/pemringmeester Alphons Adan. De meeste leden van het koor zijn ook lid van de
harmonie.
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Fanfare “De Hoop ” omstreeks 1900.
I.Louis Schroeijers (de Boesterd, 2. Sjaak den Ouden, 3. ..de Beukelaar, 4. Fons Vervloet
(schoenmaker), 5. Kees van Veldhoven, 6. Frans Schroeijers (Pikske), 7. Jan Timmermans
(Ianneke de Naaier), 8. Sjaak Smout (Zeemanneke), 9. Miel Sprangers Frzn., 10. Peerke
Sojjers (vaandeldrager), I1. Frans van Loon (trommeldrager), 12. Pol Theuns (Pol Kloes),
I3. Meester Kruter (dirigent), 14. Paulus v.d. PoelAdrzn., 15. Frans v.d. PoelAdrzn.,
I6. Kees v.d. P0elAdrzn, 17. Pol de Beukelaar Jaczn., 18. 19. 20. Louis de Beukelaar,
21. Rikus Bogers, 22. ..., 23. Franske So ers, 24. Sjejke Hugens (Scheurwegen), 25. Vien Clarijs,
26. 27.Stanneke Cleeren, 28. Piet Cleeren, 29. Frans Hugens (Frans van Kokes),
30. Janus den Ouden (Kordaantfe), 31. Leon v.d. PoelAdrzn., 32. Ant. de Beukelaar Jaczn.,
33. ..., 34. Frans Sprangers, 35. Louis v.d. Poel (7), 36. 3 7. Meester Loonen (later dirigent),
38. Dictus v.d. PoelAdrzn.
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De harmonie verliest door overlijden op 19 februari 1892 haar eerste voorzitter en mede-
oprichter burgemeester Petrus Johannes van Mechelen. Achttien jaar lang heeft hij de touwtjes
in handen gehad. De laatste jaren ging dat wat moeilijker, omdat hij naast zijn ambt in
Ossendrecht ook nog tot burgemeester van Putte was benoemd. Maar de mensen die hem hier
op het raadhuis terzijde stonden, deden dat ook in het bestuur van de hannonie.

Na hem met orn oerste trom en gepast ceremonieel ter aarde te hebben besteld, kiest de
harmonie zijn opvolger. Geen ander lag meer voor de hand dan de heer Emmanuel Jacobus
Hemicus Adan, eveneens een van de oprichters en voorvechters van het Ossendrechtse
muziekkorps. De man die van harmonie "De Hoop" zijn levenswerk gemaakt hee .
Volgens de overlevering, maar het staat nergens geschreven, zou hij als voorzitter aangebleven
zijn tot 1920.

Maar waarom zou men in die periode niet de twee aantredende burgemeesters, J.F. Theuns
(1893), reeds vice-voorzitter, en na hem F.J. van der Ven (1914), als voorzitter gekozen
hebben? En waarom schrij de secretaris in het jaar 1920 in zijn verslag, als Henri Adan
uitdrukkelijk tot ere-voorzitter wordt gekozen, achter deze zijn naam ”vroeger secretaris-
penningmeester”?

Er is het laatste decennium van de negentiende eeuw nog aardig wat werk te verrichten door
de harmonie en de rest van muziek minnend Ossendrecht. Op dinsdag 14 maart 1893 mogen
ze hun eigen vice-voorzitter de Edel Achtbare Heer J. F. Theuns mee helpen inhalen en
inhuldigen als de nieuwe burgemeester van Ossendrecht. In 1895 moet de nieuwe pastoor
Johannes Wijtvliet ingehaald worden. Deze begint al gauw aan de bouw van een nieuwe kerk.
Die komt in 1897 klaar en wordt plechtig gewijd door de bisschop van Breda. De harmonie is
daar natuurlijk ter opluistering bij aanwezig. Ze krijgt zelfs een kse vermaning van bisschop
Leijten, omdat hij in de kerk alleen maar de muziek van een kerkorgel wil horen en niet het
getetter van een dorpsfanfare.

Eerder datzelfde jaar, op 22 mei 1897, heeft harmonie "De Hoop" met geloof en
overtuiging geblazen voor de eerwaarde zusters op den Berg. Die woonden daar nu al 50 jaar
en deden al die tijd hun best de kinderen van Ossendrecht te onderrichten in de christelijke
normen en waarden, de gewone schoolvakken en vrouwelijke handwerken.

Het zangkoor "Vrij en Blij" hee ondertussen moeten uitkijken naar een nieuwe voorzitter.
Jan Rijk, die is afgetreden als voorzitter, wordt vervangen door Alphons Adan. Deze op zijn
beurt wordt opgevolgd als secretaris/penningmeester door Lonneke van der Poel.

Het zit het zangkoor overigens niet mee. In 1897 komen twee van haar leden, D. v.d. Poel
Jz, en Antoon Hoste, te overlijden en de heer Henri Adan mag wegens ziekte niet meer zingen.
Ook Alphons Adan bedankt al weer in oktober 1897.
Zou de animo voor het zangkoor getaand zijn? We horen of zien er niets meer van na deze
laatste droeve berichten.

De harmonie is wel springlevend. Ze pakt ink uit als ze in 1899 haar zilveren jubileum viert.
Natuurlijk gebeurt dat met een groot internationaal festival, aangekondigd op levensgrote
a iches.

De wedergeboorte
Na twintig jaar ontdekken we weer een teken van leven in de archiefstukken. Positief is het
overigens niet. Kennelijk is er al enige tijd stront aan de knikker. De ruzie schijnt op 18 mei
1919 zo hoog opgelopen te zijn, dat meester Jacobus Pieter Krtiter boos ontslag neemt als
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directeur. Na negenendertig jaar van intensieve samenwerking willen hij en de harmonie over
en weer niets meer met elkaar te maken hebben, zo schijnt het althans.

In 1920 vindt er iets van een herstart plaats. Op 31 januari komen leden en bestuur bijeen in de
zaal van de Wed. Adrianus van der Poel-Veraart. De zevenentwintig werkende leden kiezen
een nieuw bestuur bestaande uit acht personen.
Als dit bestuur op woensdag 18 februari vergadert worden de posten onderling met algemene
stemmen verdeeld.
Nieuw is dan de functie van ere-voorzitter. Deze post wordt voor het leven gegund aan de
heer Henri Adan. Verder:
- F .J . v.d. Ven, voorzitter,
- Alph. Philips, onder-voorzitter,
- P.A. de Beukelaar, secretaris/penningmeester,
- P.J. Loonen, directeur,
- Benedictus v.d. Poel Chrzn, commissaris,
- P.J. Timmermans, commissaris,
- J.N. Theuns, commissaris.

De besproken onderwerpen zeggen toch wel iets over wat er in voorgaande jaren gebeurd is.
Allereerst de ere-voorzitter die vertelt hoe de harmonie ontstaan is en dat hij een van de
stichters was. Hij is nu bijna 67 en wil niet dat de harmonie met hem staat of valt. Zo lang het
mogelijk is wil hij zijn beste krachten inzetten voor de bloei van de harmonie. Hij rekent daarbij
ook op de inzet van het nieuwe bestuur. Omdat de kas er nancieel slecht voor staat, stort hij
om te beginnen f 150,00 in die kas, een bedrag dat hij nooit terug zal vorderen, ook niet als
het de harmonie weer goed mocht gaan.

Vervolgens wordt besloten dat voorzitter en secr./penningmeester alle eigendommen van de
harmonie zullen gaan opvorderen bij de vroegere directeur de heer J.P. Kriiter.
De nieuwe directeur P.J.J. Loonen zal een vergoeding van f 100,00 per jaar genieten en
daarvoor alle repetities leiden en de leerlingen onderrichten.
Tenslotte is men het erover eens dat er een nieuw reglement ontworpen moet worden.

Wij kunnen niet nalaten te melden dat harmonie "De Hoop" op dat moment 28 werkende en 13
werkende leden in ruste had. Ze lag dus bepaald niet op haar achterste!

Meer dan dat. Op 27 oktober 1920 blijkt dat er al die tijd ook toneeluitvoeringen verzorgd zijn
door de harmonie. De heer Rikus Moerkens, president van de toneelvereniging "Tot Ons
Genoegen", vraagt aan het bestuur te mogen doorgaan met het gebruik van de toneelspullen
van de harmonie. De harmonie zelf dient bij de Z.E. Heer Pastoor het verzoek in voor haar
toneeluitvoeringen gebruik te mogen maken van het patronaatsgebouw. De opbrengst zal
50/50 verdeeld worden met de directeur van het patronaat, kapelaan van Beckhoven. En
opeens is er ten behoeve van deze onderlinge verdeling tussen patronaat en harmonie ook een
kasboek voor de toneeluitvoeringen.

Tussendoor moet het bestuur ook nog even kwijt dat de knaap, Fr. Van Loon, echt te veel in
rekening brengt. Het bestuur is wel zeer tevreden over zijn werk, maar het verlet voor de beide
teerdagen mag hij toch echt niet op de harmonie verhalen.
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De toneelclub van de harmonie verzorgt maar liefst twee uitvoeringen per jaar.
Een voorbeeld van de uitvoering op 11 en 12 december 1921, het jaar dat Ossendrecht
electriciteit gaat krijgen. Eerder trad men op bij het licht van petroleumvergassers en kaarsen!

De revue heeft als titel: "In Ossendrecht moeten we zijn."

- Auteur: Alphons de Beukelaar
Pianiste: Mej. Hemiette Adan
Souf eur: Kapelaan van Beckhoven

Rolverdeling:
kastelein:
Wim van de burgerwacht:
Vreemdeling:
Baancoureur:
Zaadkoopman:
Veldwachter:
Juffrouw Nel:
Oude man:
Visscher:
Tramconducteur:

Adrianus van der Poel
Alphons de Beukelaar
Louis van der Poel
Comelis Timmermans
Johamres Timmermans
Louis van Velthoven
Frans Timmermans
Fons Timmermans
Adrianus Timmermans
Dolf Smout

Omdat directeur Loonen per 1 juli 1922 Ossendrecht gaat verlaten, moet men al weer op pad
voor een nieuwe dirigent. Loonen wordt met name bedankt voor het netjes sorteren van de
muziek die als ware het "rommel" ontvangen was van de gewezen directeur J.P. Kruter.
De nieuwe dirigent komt uit Bergen op Zoom. Het is de heer J. Horst. Vanaf 24 juni 1922
moet de penningmeester f 5,00 per repetitie voor hem ophoesten. Hij zal aanblijven tot juni
1929.

Met algemene stemmen van de werkende leden (33) wordt op 9 februari 1923 notaris Th.J.
van Aalst in het bestuur gekozen. Inclusief de directeur/dirigent is daarmee het bestuur met een
vierde commissaris uitgebreid tot negen personen.
Het bestuur en de hele hannonie zijn op dat moment zeer ontstemd over het gedrag van
kapelaan van Beckhoven. De Z.E. Heer Pastoor Wijtvliet is het met hen eens, maar mag en wil
zich niet met de zaak bemoeien. Wat is er gebeurd?

Bij de toneeluitvoeringen van 28 en 29 januari jongstleden heeft de kapelaan de voordracht
"Terug van den Hengelwedstrijd" verboden, enkel en alleen omdat hij niet wilde dat een
manspersoon in vrouwenkleren op het toneel verscheen.
Als het zo gaat kunnen ze in het vervolg maar beter uitzien naar een andere zaal dan het
patronaatsgebouw!

Maar er zijn belangrijker zaken aan de orde. In 1924 moet het gouden jubileum van harmonie
"De Hoop" gevierd worden. Dat zal groots worden aangepakt met opnieuw een intemationaal
festival. Een nieuw vaandel zou de harmonie bij deze gelegenheid niet misstaan. De kosten
daarvoor worden geraamd op f 1500,00. Voor dat bedrag zal een collecte gehouden worden
met een open lijst bij alle leden en begunstigers, zeg maar in heel het dorp.
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Foto pag. 22.: Harmonie “De Hoop ” in 1924 in het goud.
v. l. n. r:
5e rij." 1. Harry de Beukelaar, 2. Janus Timmermans, 3. Louis van Velthoven, 4. Vien Clarijs,

5. Stan Cleeren, 6. DolfSmout, 7. Louis So ers, 8. Corn. Timmermans, 9. Janus den Ouden.
4e rij: 1. Bernard Theuns, 2. Adr. Koolen, 3. Frans Hugens, 4. Léon Moerkens, 5. Tietje Hendrickx

6. Stan Schroeijers, 7. Guus Fontijn, 8. Cornelis v. Oevelen, 9. Harry Melsen Antzn.
3e rij: 1. Louis v.d. Poel, 2. Janus v.d. Poel Lzan., 3. Jo Timmermans, 4. Frans Schroeijers,

5. Janus Hugens, 6. Com. v.d. PoelAdrzn., 7. Cobi v.d. Poel, 8. Fons Timmermans,
9. Frans Bolder, 10. Janus Swagemakers.

2e rij: 1. Jan Timmermans, 2. Th. van Aalst, 3. Fons Philips, 4. HenriAdan, 5. J. Horst,
6. F.J. v.d. Ven, 7. Alphons de Beukelaar, 8. Pol Theuns, 9. Dictus v.d. Poel.

Ie rij: I. Janus v.d. Poel Frzn., 2. Ferry Bakker.
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Het gouden jubileum
Op 23 januari 1924 kan het vaandel besteld worden bij de Gebroeders van Oven in den Haag.
Een week later krijgen alle werkende en oud-werkende leden een maaltijd aangeboden.
Notaris Theo van Aalst stelt in het bestuur voor de ruzie met oud-directeur Kruter bij te
leggen. Hij heeft immers erg veel verdiensten gehad voor de harmonie gedurende de vele jaren
dat hij actief werkend lid en in het bestuur was.
Sommige bestuursleden geven tegengas en blijken niet erg vergevingsgezind. "Kruter heeft bij
zijn ontslagname niet gehandeld zoals hij had moeten doen."

Als men eindelijk besluit hem het ere-lidmaatschap aan te bieden, wordt op voorstel van de
ere-voorzitter ook besloten de kwestie van het achterstallige salaris (januari tot mei 1919) met
hem te regelen.

En aldus geschiedde het dat een Ossendrechtse verenigingsruzie op een voorbeeldige wijze
werd bijgelegd en oud zeer opzij geschoven, dank zij vredestichter notaris van Aalst.
Alle reden om, eveneens op voorstel van notaris van Aalst, met zijn allen naar het Eikelhof te
trekken en daar met een blij gezicht op de gevoelige glazen plaat van de jonge fotograaf Johan
Ongering vereeuwigd te worden.

De viering van het gouden jubileum vindt plaats op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 1924.
Op het omciele programma lezen we nu niet "Harmonie" maar "Fanfare De Hoop".
"De Hoop" zelf gee een concert op 31 mei van "8'/2 tot 1 ure (zomertijd)" en speelt dan o.a.
een door J . Horst gecomponeerde "feestmarsch": "Ons Gouden Jubileum" en een "pas
redoublé": "Houdt moed".

De intemationaliteit van het festival daags daama moet vooral worden gegarandeerd door
de bevriende fanfares en buren "De Ware Vrienden" en "De Verbroedering" uit Zandvliet.

De overige korpsen komen uit: Bergen op Zoom, Bergen op Zoom Fort, Nieuw-Vosmeer,
Wouw, Sprundel, Nieuw-Borgvliet, Hoogerheide, Huijbergen, Halsteren en Woensdrecht.
Er zijn drie kiosken voor opgezet: op De Aanwas, het Dorp en het Hondseind.

Op 1 augustus van dat jubileumjaar kan het bestuur terug zien op een geslaagd feest. Met een
bedrag van f 1604,00 aan inkomsten en van f 1322,50 aan uitgaven heeft de harmonie een
batig saldo van f 281,50.

Maar er is wel een ander probleem op te lossenl Corry Mattheeussens wil rustend werkend lid
worden. Hij heeft echter maar zeer korte tijd een instrument bespeeld. Dat ligt hem niet zo.
Volgens de reglementen kan hij eigenlijk geen lid blijven. Het bestuur wil wel een uitzondering
maken, maar dan moet hij beloven actief te blijven meespelen bij de toneelvereniging van de
harmonie en wel voor minstens tien jaar. In feite wilden ze de goede acteurstalenten van Corry
Mattheeussens niet graag missen. Dat hij later ook nog eens een enthousiast en even bekwaam
als streng voorzitter zou worden konden ze toen nog niet bevroeden!

Het patronaat heeft in 1925 een nieuwe directeur gekregen in de persoon van kapelaan Geerts.
Die blijkt al even preuts als kapelaan van Beckhoven destijds. De toneelvereniging botst met
hem, omdat de tekst van enkele liederen aan de acteurs werd verstrekt alvorens door hem
gecensureerd te zijn.

In somrnige coupletten stond nog wel de tekst: "Met Carnaval zal er weer volop bal zijn".
Toen de brave kapelaan daama de censuur moest toepassen op die tekst was dat zeer
onaangenaaml

Vervelend bovendien dat ook het bestuur dit wel wat overdreven vond van de kapelaan.
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"11/Iaar de voorschriften van de Bisschop van Breda zijn nu eenmaal muziek tegen te werken
op dagen van carnaval, kermissen en andere gelegenheden. "
Het bestuur luisterde wijselijk zwijgend naar de protesterende kapelaan zonder enig teken van
goed- of afkeuring te geven. Het leven ging toch wel verder!

Het leven voor de harmonie ging in die zin verder dat komen en gaan, ziekte en sterven daar
ook deel van uitmaken. Na een paar keer afwezig geweest te zijn op de vergaderingen, moet de
trouwe secr./pemiingmeester Alphons de Beukelaar eervol ontslag vragen wegens ziekte. Dat
gebeurt op 4 mei 1927. Zijn tijdelijke opvolger wordt de heer van Aalst.

Het jaar daarop komt voorzitter burgemeester F.J. v.d. Ven moeilijk te zitten met zijn tijd. Hij
is namelijk, net als eerder Van Mechelen, ook tot burgemeester van Putte benoemd. Hij vraagt
ontslagen te worden van zijn voorzitterschap bij de harmonie. Het bestuur besluit dan nog even
te wachten met het kiezen van een nieuwe voorzitter. Ze zullen eerst het bestuur uitbreiden
met een nieuw lid en dan pas stemmen voor een voorzitter. Ze wisten dus kemielijk al wie ze
als voorzitter wilden! Ere-voorzitter Henri Adan trekt de kar wel zo lang.

Als op 4 mei 1929 Antoon Mattheeussens, vader van werkend lid/acteur Corry Mattheeussens,
bij acclamatie tot lid van het bestuur gekozen wordt, breekt het tijdperk Mattheeussens aan dat
z0'n achtendertig jaar zal gaan duren.

Het lijkt wel of de 54-jarige harmonie nu pas begint met het wisselen van haar melktandjes.
Op 8 juni van datzelfde jaar vertrekt directeur J. Horst en wordt tegelijkertijd vervangen door
een nieuwe dirigent, Felix Waegemans uit Zandvliet die het zestien jaar zal volhouden in de
Ossendrechtse muziekkringen.

Landbouwer Alphons Philips en broodbakker Napoleon Theuns, respectievelijk vice-
voorzitter en commissaris in het bestuur, komen in 1930 te overlijden. Hun plaatsen worden
eind 1931 ingenomen door H.L. van der Poel, o ewel meester Louis Poel, en Adrianus van der
Poel Lzn, oftewel Janus van Lonnekes.

Notaris van Aalst, die nog steeds ad interim de kas beheert, maakt emstig bezwaar tegen het
grote verteer bij de toneelrepetities en uitvoeringen. Ook zouden er leden zijn die als acteur
meespelen bij uitvoeringen die gegeven worden in café Wouters. Dat mag volstrekt niet
gebeuren zonder de goedkeuring van het bestuur. De ere-voorzitter, die tijdelijk als voorzitter
optreedt, zal trachten aan het een en ander wat te doen. Hij kent onderhand het klappen van de
zweep in Ossendrecht.

Al deze en andere sores komen vanaf 23 november 1932 op het bordje van Toon
Mattheeussens, die dan wordt gepromoveerd tot voorzitter. Zijn vice-voorzitter wordt notaris
Theo van Aalst, secr./penningmeester Adrianus van der Poel Lzn, Janus van Lonnekes dus.
Kapelaan van Putte, nu de directeur van het patronaat, staat op de agenda van hun eerste
vergadering. De kapelaan heeft een rekening gestuurd voor de zaalhuur op 13 en 14 november
van dat jaar. Hij brengt 2 keer f 15,00 in rekening. Dat moet zijn 2 keer f 10,00.

Men is het eeuwige gemekker van de zijde der kapelaans meer dan beu. Caféhouders die
tevens lid zijn van de harmonie bieden hun zaal gratis aan voor de uitvoeringen. Zo
bijvoorbeeld Victor Wouters. Toneel en stoelen kunnen worden gehuurd bij Louis Rommens in
Bergen op Zoom.
Besloten wordt om dat voortaan te doen. Wel zullen, op aandringen van meester Poel, de
toneelstukken nog voor keuring aan de Z.E. Heer Pastoor, dat is inmiddels Adrianus Vermunt,
worden voorgelegd.
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Diamantenfeest in de crisisjaren
Ofschoon het economisch veel mensen niet meezit, zal op 26 en 27 mei 1934 toch het
zestigjarig bestaan van de harmonie gevierd worden met het gebruikelijke intemationaal
festival. Er is deelname van korpsen uit "Santvliet, Beirendrecht, Schooten, Capellen,
Hoogerheide, Borgvliet, Woensdrecht en Wouw", zo melden de verslagen.

Begeleid door Ossendrechtse commissarissen en voorafgegaan door carteldragers met de
naam van het muziekgezelschap op een bordje, geven deze korpsen concerten op de
gebruikelijke kiosken, en bezoeken een of, wat aamremelijker is, meerdere van de 27 cafés in
de Kom der Gemeente Ossendrecht. Dat zijn er, begimrende op de Aanwas, niet weinig:
- 1. Jules Philips, "The Kettle"
- 2. Gustaaf L. v.d. Eijnden-Claessens, "Het Schuttershot“
- . Kinderen Adrianus Van der Poel, "De Harmoniezaal"
- . Kinderen August J . Ansems, "De Prins"
- . Wed. J.B. Melsen-Veraart, "Het Centrum"
- P.Livinus Clarijs-Verrest, "De Jager"
- Tistje Hendrickx-Schroeijers, "De Rubens"
- . Kinderen J.N. Theuns-Schroeijers, "De Hoop"
- 9. L. Schroeijers-Ansems, "Vogelenzang"
- 10. Wed. J.F. van Loon-Fraters,
- 11. Rikus J.C. Bogers-Ketelaars, "Boulevard"
- 12. Jacobus J. de Vos-de Backer, "De Kraai"
- 13. Léon Bogers-van Keulen,
- 14. Janus den Ouden-van Aarden, "De Haan"
- 15. JefHugens-Janssens,
- 16. Gregorius Wouters-van Loon,
- 17. Wed. D. F. van der Poel-Musters, "Klein Amsterdam"
- 18. Geert Swagemakers Adrz., "De Gouden Leeuw"
- 19. Janus Swagemakers-Jansen, "Alcazar"
- 20. Wed. P.J. Bolders-van Dooren,
- 21. Benedict van der Poel-v.d. Bussche, "De Veehandel"
- 22. Janus Sebrechts-Kil, "Casino"
- 23. Victor Wouters-Overbeeke, "Victoria"
- 24. Bemard Clarijs-Sebrechts,
- 25. Comelis van Oevelen-v.d. Veeken,
- 26. Wed. Marinus P. Verrest-Cloots,
- 27. Livinus Verdult, "De Pluim"
Ossendrecht had nog veel meer cafes, maar die lagen buiten de Kom der gemeente zoals op
Calfven, het Hageland, de Hei, het Hemeltje, de Putsestenen en in de Polder. Zelfs in de
crisisjaren hoefde men hier dus geen dorst te lijden!

w gwew

Nieuwe mensen op alle terreinen
Na de viering van het diamanten feest valt er voor het bestuur weer het een en ander te
regelen. P.J. Nuijts heeft ontslag gevraagd als drapeaudrager. Janus Swagemakers volgt hem
op.
J.B. van den Eijnden gaat Ossendrecht verlaten. Hij was de drager van de grote trom. Léon
Bogers, tapper en kolenboer en meestal Lon den Dog genoemd, is bereid die job zonder enige
betaling letterlijk en guurlijk op zich te nemen. Maar dat wil het bestuur niet aanvaarden. Hij
wordt aangesteld tegen een traktement van f 12 per jaar. Ook mag Lon kosteloos mee teren en
bovendien zal zijn café bij de uitlegdagen bezocht worden. Voor wat, hoort wat!
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<4.

Komend van de Aanwas in 1934 herkennen we:
Léon Bogers (met vaandel) Janneke Timmermans, Frans Timmermans, Toontje Mattheeussens,
notaris Theo van Aalst, NaardMusters, Paulus v.d. Poel, Frans Vervloet.

Harmonie “De Hoop ” 60jaar, bij de kiosk op de Aanwas
v.l.n.r.: 1. Pol Theuns, 2. Louis v.d Poel, 3. Dictus v.d Poel, 4. Theo v. Aalst, 5. Ant.Mattheeussens,

6. Felix Waegemans (dirigent), 7. Frans Schroeijers, 8. Adr. v.d Poel Lzn.
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En dat allemaal terwijl het beslist niet erg best ging met de kas van de harmonie. Met wie zijn
kas ging het trouwens wel goed in die dagen?

Het bestuur overvveegt om voortaan maar een in plaats van twee dagen te gaan teren. Dat
hadden ze gedacht! Jaar op jaar protesteren de werkende leden hiertegen Zij willen het bij de
gebruikelijke twee dagen houden. Het geharrewar hierover, als ook over de hoogte van de
contributie en de boetes, duurt voort tot 1937. Desnoods wil men alleen de eerste dag warm
eten en de tweede slechts een broodmaaltijd nemen. Maar in ieder geval twee dagen teren!

Ondertussen zijn het wel ere-voorzitter Henri Adan en vice-voorziter Theo van Aalst die de
harmonie nancieel op de been houden. Herhaalde malen springen zij met inke bedragen bij
als er grotere kosten zijn, zoals bijvoorbeeld bij de aanschaf van nieuwe instrumenten. Ook de
andere bestuursleden willen nog wel eens bij lappen.

Vooral Henri Adan is zeer loyaal met zijn gi en. De harmonie zal dan ook nooit aan zijn huis
voorbijgaan zonder te stoppen om een korte serenade te brengen. De familie Adan, bestaande
uit Pa, de dochters Stans, Nieke, Jet en Augusta en sinds 1931 de dienstbode Nelly Buijsen,
geniet daarvan met volle teugen. Ook bezoekers laten het zich graag welgevallen.

Voor 1931 dienden bij de familie Adan: Isabella Kil, Nel van Geel en haar zus Netje van
Geel. Nelly Buijsen is nu, armo 1998, de echtgenote van Fr. Kil in de Lieve Vrouwestraat.

In 1936 krijgt de hannoniezaal (t.o. de kerk) na Adrianus v.d. Poel, Wed. Adr. v.d. Poel en
Kinderen Adr. v.d. Poel, een nieuwe eigenaar in de persoon van Sjef v.d. Venne. Nieuwe
bezems en jong bloedl Dat biedt altijd mogelijkheden. Sjef is al meteen bereid om de kosten
van een dansvloer voor de teerdagen, voor f 10,00 te huren bij Tistje Hendrickx, mee te
dragen.

Maar eerst is er nog droefenis. Op 9 januari 1937 komt voorzitter Antonius Cornelis
Mattheeussens te overlijden. Wij denken wel eens aan die mensen als eerbiedwaardige oude
mannen, maar geboren op 22 december 1872 is hij nog geen 65 jaar geworden.

Weer klinkt in de straten van Ossendrecht de trage roffel van de kleine trom, afgewisseld
met de droeve en doordringende slag van de grote trom, gevolgd door de sombere klanken van
een treurmars.

Tijdens de repetitie van 8 mei dat jaar wordt zoon Corry Mattheeussens bij acclamatie in een
keer tot bestuurslid en voorzitter benoemd. Hij zal aanblijven tot 1965, bijna tot op de dag van
zijn overlijden, de 23ste juni 1966. Geen gewoon voorzitter is langer aan geweest dan hij.
Alleen Henri Adan zat langer in het bestuur, maar dan wel als secr./penningmeester en ere-
voorzitter. .

Corry begint voortvarend tijdens zijn eerste vergadering als voorzitter. Bij Dictus van der Poel
Chrz. in café "De Veehande1" zijn ze op 9 juli 1937 bijeengekomen.
Hij laat de aanwezigen weten, dat hij zeer gesteld is op vorm en discipline en daar dan ook
streng de hand aan zal houden. Kennelijk was die opmerking wel nodig!

Voortaan zal op de eerste teerdag ‘s morgens om 7.30 uur een gezongen Heilige Mis worden
opgedragen voor de zielemust van de overleden leden van de harmonie. Iedereen wordt
verondersteld daarbij aanwezig te zijn.
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Om de harmonie door heel de bevolking te laten dragen zullen er in de toekomst drie
mogelijkheden zijn van nanciéle ondersteuning:
a. de donateurs van f 5,00
b. de begunstigers van f 2,50,
c. de steunkaarten van f 1,00

Verder zal er een loterij georganiseerd worden om de kas te spekken, want dat is hard nodig.
De prijzen zullen zeer verlokkelijk zijn. De eerste prijs een dames- of herenrijwiel, de tweede
prijs een servies. Het aantal loten wordt gesteld op 2500 stuks van een kwartje elk.

Werkend lid Phil Hugens hee aangeboden de kapotte instrumenten te repareren. In de
werkplaats van zijn patroon, Ré Wouters, zou dat kunnen en mogen. Helaas, deze besparing
van kosten kan niet doorgaan, want Phil werkt al niet meer bij Ré Wouters. _

Als het bestuur op 21 januari 1938 bijeenkomt zijn de bestuursleden J.C. van der Poel en P.J.
Timmermans overleden. Hun opvolgers worden Joh. Timmermans en Ludovicus (de Wix) van
Velthoven.
Onder de overledenen worden ook herdacht Jacobus Antonius Smout (Zeemanneke) en de
onvergetelijk ijverige Francois (Pikske) Schroeijers. Deze laatste was lid vanaf bijna het begin
der harmonie.

De loterij heeft een batig saldo opgeleverd van f 516,24. De volgende besluiten staan hierrnee
zonder enige twijfel in direct causaal verband:
- Er zal weer twee dagen geteerd worden en wel met warrne maaltijden op beide dagen.
- Het bier zal voor % besteld worden bij Alphons Timmermans alhier en voor ‘/4 bij Alphons

Rommens te Putte.
- Er zullen twee pistons en een tuba aangeschaft worden.
- Men zal proberen om f 400,00 te beleggen bij de Rijkspostspaarbank. Wat overigens later

niet blijkt te kunnen, omdat men twee rekeninghouders wil die alleen maar samen aan het
geld kunnen komen.

- Kleermaker Alphons Timmermans-van Vl jck heeft de prijzen van de loterij uitgestald en
daarvoor kosten van verwamring en verlichting gemaakt. Hij ontvangt hiervoor een
vergoeding van f 2,50.

Datzelfde jaar zijn er nog twee heuglijke feiten. Louis van Velthoven wordt kantoorhouder van
het postkantoor der P.T.T. en zal hiervoor ter gelegener tijd een serenade aangeboden krijgen
van de harmonie. En Sjef van der Venne hee besloten een zaal bij zijn café te laten bouwen.
Dat biedt perspectieven!

Op 24 januari 1939 overlijdt Alphons de Beukelaar, oud-bestuurslid en lang actief als
secr./penningmeester en auteur en organisator van veel toneeluitvoeringen. Tijdens de
bestuursvergadering ten huize van Corry Mattheeussens wordt een minuut stilte in acht
genomen voor hem. Later dat jaar zal men dat ten huize van notaris van Aalst ook doen voor
de dan overleden Benedictus van der Poel Chrzn.

Voor Benedict van der Poel is een vervanger binnen het bestuur nodig. We voelen hierbij wat
wrijving en wrevel over en weer met de leden. Het bestuur besluit namelijk in zijn geheel af te
treden als de algemene vergadering weer een werkend lid op deze plaats wil zetten.
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De nieuwe harmoniezaal bij Sjef v.d. Venne is intussen in gebruik genomen. Frans
Timmermans heeft naar aanleiding hiervan aangeboden een compleet werkend toneelgordijn te
leveren, inclusief alle bijkomende kosten, voor de prijs van f 114,65. Hij hee echter niet aan
de omzetbelasting van 4% gedacht en vraagt nu f 4,58 extra. Het vergt enige discussie
alvorens het bestuur besluit die dan maar bij te betalen.

Kennelijk is men wat pinnig en pissig omdat de BUMA, beschermer van auteursrechten, de
harmonie achter de broek zit. Een tijdje hee men de aamnaningen genegeerd en niet
gereageerd. Maar zo gemakkelijk komen ze van die betaalplicht niet af. Ze hebben nu een
advocaat aan hun broek.
Ook Sjef Venne kan het wel schudden als hij voor de teerdagen per persoon en per dag 5
centen meer wil. Geen sprake van!

En dan nog wat! Het moet nu maar eens gedaan zijn met dat ge ik ooi tussen leden en
diensters die hun plichten te buitengaan op de teerdagen! Trouwens, en we horen Corry
Mattheeussens aan het woord, het gehele bestuur moet de voorzitter ruggesteunen als hij
optreedt tegen leden die zich misdragen en als hij het tappen voor dat soort leden verbiedt en
hen zelfs stante pede uit de vereniging wil gooien!

Zaterdag 22 april 1939 is het algemene vergadering in de nieuwe "Harmoniezaal" van Sjef
Venne. Mijnheer Jacobus Jacobs of Ome K0 wordt gekozen als nieuw bestuurslid.
De werkende leden Toon van der Veeken en Frans Hugens worden bedankt en geprezen voor
het grote aantal nieuwe begunstigers dat zij hebben aangeworven.
Het kan weer wat lijden. De komende winter mogen de leden rekenen op een "konijnenmaal"
aangeboden door de harmonie.

De eerste vergaderingen van het jaar 1940 vinden plaats in de maand april. De dreiging van een
wereldoorlog laat zich al voelen. De leden die onder de wapenen geroepen zijn worden
verzocht hun instrumenten in te leveren. Trouwens, in geval van oorlog zullen alle
instrumenten ondergebracht worden bij de voorzitter, die er een geschikte opbergplaats voor
hee . Het lijkt verstandig alle bezittingen van de harmonie te inventariseren.

Nog hoopt men dat de neutraliteit van Nederland niet geschonden zal worden door de
Duitsers. Er worden zelfs plannen gemaakt voor de toekomst.
Na de mobilisatie zal Harry v.d. Poel de saxophone-tenor mogen bespelen. Dolf Smout krijgt
een nieuwe vernikkelde alto. En de harmonie zal deelnemen aan het festival te Sprundel.

Francois (Sooike) v.d. Poel informeert of hij zijn eigen instrument, dat stuk is, kan laten
repareren op kosten van de harmonie. Het bestuur in al zijn wijsheid antwoordt dat dit kan, als
het tenminste bij de harmonie is stuk gegaan. Waar anders zou het stuk gegaan kunnen zijn?

De ere-voorzitter Henri Adan heeft zich wegens ongesteldheid afgemeld voor deze vergadering
van 1940. Maar bij monde van de secr./penningmeester Janus van Lonnekes offreert hij, zoals
jaarlijks te doen gebruikelijk, een rondje voor het nieuwe jaar, alsmede een rondje en een sigaar
voor de muziek- en telegramhulde hem thuis gebracht bij gelegenheid van het teerfeest.
De vergaderde menigte klinkt op de ere-voorzitter met een luid en enthousiast "Lang zal hij
leven!!!" Maar dat lijkt wel wat veel gevraagd voor iemand van 87 jaar, ook al is hij nog zo
sympathiek.
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Het ligt in de bedoeling het verslag van deze vergadering goed te keuren op de vergadering
van 28 ]LlI1l 1941. Van die vergadering is echter geen verslag meer gemaakt. Het volgende
notulenboek begint pas weer op 28 maart 1945.

Mede-oprichter, secr./penningmeester en ere-voorzitter van hamionie "De Hoop" Emmanuel
Jacobus Henricus Adan zal dat niet meer meemaken. Hij overlijdt op 3 juli 1942, bijna 89 jaar
oud. De harmonie is in diepe rouw. Ondanks de oorlog en de bezetting door de Duitsers rukt
zij uit om deze man, die werkelijk heel zijn leven geijverd hee voor "zijn" Ossendrechtse
Harmonie, nu met alle eer en respect naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.
Dan wordt het stil. Drie jaar lang zijn er bepaald niet veel redenen om muziek te maken.

HOLLAND JUBELT
1° Clarinet, S11: A ‘ Mursch-Populair r. J. MAAS
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Volgens goed gebruik bracht harmonie “De Hoop ” bij het passeren van huize Adan steeds
een serenade. Defamilie genoot hiervan.
l/Yl.n.r.: Virginia, Esther van Boven (vriendin), Constance, de heerAdan, Henriette en Nelly

Buijsen. D0chterAugusta ontbreekt.
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De oorlog voorbij
Maar een 71 jaar oude harmonie laat zich door geen oorlog wegvagen. Om inbeslagname te
voorkomen is er een dubbele boekhouding geweest tijdens de oorlogsjaren. Men heeft wat
moeten schipperen met de voorschriften van de bezetter. Volgens het kasboek is er zelfs steun
gegeven voor maatschappelijke doeleinden (de Winterhulp).

En zo komt Adrianus van der Poel, de secr./pemringmeester, over de periode 17 juni 1941 -
28 maart 1945 met een batig saldo va f 396,55 naar de eerste naoorlogse vergadering die
belegd wordt in zaal "De Rubens" van J.B. Hendrickx en Lieke Schroeijers.

In verband met de algemene zuiveringsmaatregelen na de oorlog treedt het hele bestuur af,
maar wordt prompt herkozen:
- Corry Mattheeussens, voorzitter,
- Th. van Aalst, vice-voorzitter,
- Adr. v.d. Poel Lzn, secr./penningmeester,
- Jac. Jacobs, commissaris,
- Lud. van Velthoven, commissaris,
- Joh. Timmermans, commissaris,
- H. L. v.d. Poel, commissaris.

Dan is het weer een tijdje stil wat de vergaderingen betre althans. Deze notulen van 28 maart
1945 worden pas goedgekeurd op 14 juni 1947.
De harmonie zelf hee uiteraard wel ink haar best gedaan en bij alle voorkomende
gelegenheden acte de présence gegeven. Haar directeur vanaf november 1945 is de heer
Adrianus M. Stroop uit Heerle.

Onder zijn muzikale leiding wordt op 14 en 15 mei 1949 het 75-jarig bestaan gevierd met
een groot festival. Maar liefst 23 korpsen komen naar Ossendrecht en de B.B.A. zet extra
busdiensten in vanuit Bergen op Zoom, Putte en Zandvliet.
Bij Michel van der Poel en Marie Verdult vindt de fanfare dat jaar ook een nieuwe
"Harmoniezaal". Anno 1998, een jaar voor het 125-jarig bestaan, is die zaal nog steeds de
thuisbasis voor het Ossendrechtse muziekkorps. Nico de Werd zwaait er nu de scepter.

Uit deze periode stamt ook de anekdote waarin bakker/grote tromslager Janus van der Poel de
hoofdrol speelt. Janus stond erom bekend graag een glas te drinken en dat af te wisselen met
de nodige zelfgedraaide zware "sjekskes". Zo gebeurde het dat de harmonie haar dorst gelest
had in café "De Prins" tegenover de kerk. Buiten stelde het korps zich op om achter Sjef
Hugens met het vaandel de berg af te dalen richting Aanwas. Victor Jansen sloeg de kleine
roffeltrom, zoals gebruikelijk wanneer de rest van de harmonie niet speelde. Janus liep met de
trommelstok onder zijn oksels en de bekkens op de grote trom verwoede pogingen te doen een
sjekkie te draaien uit een, tussen zijn door drank toch al onwillige vingers, bengelend pakje
tabak. Lon Bogers ging gebogen onder de grote trom. Ter hoogte van Ré Wouters gekomen
gaf Fik Jansen de roffel die aangaf dat Janus op de grote trom moest slaan en vervolgens de
harmonie zou gaan spelen. Maar Janus was nog niet klaar met likken aan zijn
sigarettenpapiertje. Precies op het moment dat Janus wel klaar was en haastig zijn muzikale
plicht wilde vervullen, draaide Lon Bogers zich om, denkend: "waar zou Janus toch blijven?"
Het gevolg was dat de trom weg was en Janus in de ijle lucht sloeg, waardoor het stuk
slaghout met vilten kop uit zijn handen vloog zo bij Ré Wouters door de etalageruit.
De goeie Janus is helaas maar 51 geworden. Geboren 31 mei 1901 is hij overleden op 8
oktober 1952.
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Als dragers van het vaandel en van de grote trom zijn SjefHugens en Leon Bogers
niet weg te denken van de uitrukkende harmonie “De Hoop”

In september 1953 wordt de heer Janus Stroop uit Heerle als dirigent vervangen door de heer
W. Timmermans uit Goes. Deze zal aanblijven tot oktober 1973.

Vanaf de bestuursvergaderingen van 1955 valt het op dat op de presentielijst de namen van de
Z.E. Heer Pastoor en burgemeester F. Vos de Wael genoemd worden. Die spelen dus duidelijk
ook een rol in het bestuur. De harmonie is katholieker geworden dan bij haar oprichting. De
Pastoor, die overigens meestal schittert door a ivezigheid, wordt aangemerkt als geestelijk
adviseur. De voorzitter opent de vergaderingen nu ook steeds met de christelijke groet.
Omdat de kaspositie niet erg rooskleurig isdenkt men er goed aan te doen in het jaar 1956
enige geld genererende activiteiten op touw te zetten. Het aanvragen van een gemeentelijke
subsidie van f 300,00 is in dat kader wel deeenvoudigste. De gemeente Ossendrecht is immers
nooit te beroerd geweest om culturele en maatschappelijke activiteiten te steunen.
Maar de harmonie kan zelf ook de handen uit de mouwen steken. Een Vlaamse Kermis met bal
en later een afzonderlijk bal in de “Harmoniezaal" organiseren lijkt dan een goed idee.
Het bestuur vindt het bovendien nodig dat er een onder-directeur wordt aangesteld en denkt
daarbij aan Jo v.d. Poel, die als organist en koordirigent uiteraard over de nodige kennis der
muziek beschikt. Hij kan dan bij afwezigheid ook de directeur vervangen.
Het verhaal gaat dat secretaris Janus van Lonnekes die honneurs ook wel eens waarnam. Niet
bepaald helemaal nuchter buitenkomend bij café "De Haan" van Janus den Ouden, zou hij zich
bij zo'n gelegenheid naar het muziekkorps gekeerd hebben, roepend: “Een, twee, zeven!"
Waarmee hij maar wilde zeggen dat ze moesten gaan spelen. Anderen maken er daarom met
enige clementie van dat het: "Jen, tweij, speule!" was wat hij riep. Maar wie kun je na enige
glazen bier nog wel geloven?
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Na de algemene ledenvergadering van 1 oktober 1955 wordt de harmonie boven het verslag
ineens R.K. Fanfare "De Hoop" genoemd. Dus toch katholiek en toch een fanfare! Daar is
voorheen nooit of cieel sprake van geweest in de stukken.
De leden gaan in die vergadering accoord met alle voorstellen van het bestuur inclusief de
benoeming van een onder-directeur. Ze vinden het zelfs goed dat de voorzitter voortaan zal
bepalen bij welke cafés ze wel en niet zullen "aanrijden". Als echter de rondvraag aan de orde
is blijken de werkende leden niet meer de makke schapen van voor de oorlog te zijn. Eindeloos
wordt er gekissebist over de kosten van het bier, de voor de op teerdag gezongen H. Mis te
betalen misintentie, de plaats waar en de hoogte van de uitleggelden, de contributie en de
boetes, het aantal der teerdagen, of de harmonie het verteer op teerdag niet voor haar rekening
zou kunnen nemen, het werk van de secretaris, het invoeren van een jaarverslag en meer van
dat soort zaken.

De vice-voorzitter notaris Theodorus Johannes Maria van Aalst komt op 22 december 1955 te
overlijden. Hij is 73 jaar geworden, waarvan 35 als notaris te Ossendrecht en 32 tevens als
bestuurslid van harmonie "De Hoop". Bestuur en leden verliezen in hem een zeer beminnelijke,
begripvolle en vredelievende vriend, met zeer veel liefde voor en kennis van de muziek. Het
zijn droeve Kerst- en Nieuwjaarsdagen als leden en bestuur van harmonie "De Hoop" hem naar
het kerkhof dragen.

Het bestuur, bijeen op woensdag 21 maart 1956, besluit dat de opvolging van de overleden
notaris van Aalst wordt uitgesteld tot de nieuwe notaris, de heer P.J. van Tiggelen, zich in
Ossendrecht gevestigd zal hebben.
Zoals gepland wordt de grote Vlaamse Kermis op het terrein van Autobusbedrijf Bolders
gehouden op zaterdag 26 en zondag 27 mei 1956. Of het een succes geworden is, staat
nergens vermeld.

Pas van het jaar 1957 zijn er weer verslagen in het archief te vinden.
Burgemeester Vos de Wael treedt dan op als waarnemend voorzitter, omdat de heer C.
Mattheeussens helaas niet aanwezig kan zijn vanwege droeve familieomstandigheden.

Notaris P.J. van Tiggelen wordt voor de overleden notaris van Aalst in het bestuur gekozen;
Gérard van der Poel neemt de plaats in van Wix van Velthoven voor wie de bestuurstermijn
verlopen is.

Secr./penningmeester Janus van der Poel is de laatste_;.tijd nogal eens in gebreke gebleven bij
het maken van de verslagen. Hij heeft het sinds zi,e_kte‘en overlijden van notaris van Aalst te
druk. Het bestuur oordeelt het daarom in haartvergadering van woensdag 18 december 1957
maar beter de traditioneel dubbelfunctie op te splitsen. Gérard van der Poel zal de nieuwe
secretaris van de fanfare worden, Janus zal pemiingmeester blijven en tweede secretaris zijn.

Eén van de plaatsen, want er waren er meer, waar de leden van de fanfare in die periode met
grote voorkeur naar toe gingen was zonder enige twijfel Doel aan de overkant van de Schelde.
Van Lillo uit vaarde daar een veerpont naar toe. Om terug te keren was het zaak de laatste
boot niet te missen. Aan het eind van een lange dag met veel muziek en veel last van
"t'ammezuur", verspreidden de leden zich gewoonlijk over enkele cafés die ze die dag
waarschijnlijk al eerder van binnen gezien hadden. En zo kon het een groepje overkomen dat
het, zonder dat te besetfen, de laatste boot naar Lillo miste. De anderen waren al lang op weg
naar Lillo en Ossendrecht, toen de achterblijvers niets vermoedend aan boord van de laatste
boot naar Antwerpen stapten. Ze dachten dat ze de boot naar huis nog net gehaald hadden.
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Zo stonden ze opeens diep in de avond en uiteraard platzak aan de kaai in Antwerpen. Geld
om de tram naar de grens te betalen hadden ze niet meer, want dat lag allemaal in het laatje van
de herbergiers in Doel. Wat ze wel hadden waren hun instrumenten. En wat deden de heren?
Ze trokken als straatmuzikanten door havenbuurt en het centrum van de Stad en gingen met de
pet rond.
Ze zamelden zoveel in dat ze niet alleen de tram konden betalen, ze hadden nog genoeg over
voor een pilsje de man in Putte aan de grens!

De erg op discipline gestelde voorzitter kon er bij de volgende repetitie niet om lachen.
Hij deed alle moeite om enkele recidivisten ervan te overtuigen, dat ze lid waren van een
eerzaam muziekkorps en geen onderdeel van een drankorgel.

In 1964 viert de fanfare "De Hoop", die in 1959 een stichting met statuten geworden is, haar
negentigjarig bestaan. Dank zij een collecte onder de dorpelingen steekt zij zich helemaal in het
nieuw en zo kan ze voortaan gestoken in prachtige uniformen door het dorp marcheren.
Bovendien wordt ze daarbij sinds kort voorafgegaan door een aparte groep tamboers.
Ook bij het bestuur zien we vernieuwing, namelijk de gezichten van Eugene van der Poel,
Toon van Hoek en Jos Hugens.

Voorzitter Corry Mattheeussens zal het eeuwfeest van de fanfare niet meer meemaken. In
februari van het jaar 1965 wordt hij opgevolgd door notaris P. J . van Tiggelen in deze functie.
Fons van der Poel treedt dan aan als penningmeester.

Harmonie/fanfare "De Hoop" heeft veel aan de vertrekkend voorzitter te danken.
Begormen als voorzitter in oktober 1937 hee hij haar op de been gehouden en uit een
moeilijke kaspositie gehaald. Toen alles goed en wel weer op poten stond, kwam de oorlog.
Ook daar loodste hij het Ossendrechts muziekkorps doorheen, zodat ze de bevrijdingsfeesten
zonder mankeren kunnen opluisteren met de oude vertrouwde klanken van "d'Arremeniej".

Nog twintig jaar laveert hij dan zeer bekwaam, waar het moet met harde hand en waar het
kan met tact en exibiliteit, het korps langs alle obstakels, scherpe, kleine en bekrompen
kanten die je bij een dorpsvereniging maar tegen kunt komen. Al zinde niet alles deze bevlogen
vuurvreter, hij gaf de mensen wel de ruimte voor vernieuwing en aanpassing aan nieuwe tijden
in de muziekwereld. Dat was nergens gemakkelijk in de zestiger jaren, ook bij fanfare "De
Hoop" niet. Het moet voor hem een geruststelling geweest zijn de leiding van het bestuur te
kunnen over geven aan een zo rustig, tactvol en begrijpend man als notaris van Tiggelen.

Corry Mattheeussens overlijdt, gesloopt door zijn ziekte, ruim een jaar later op 23 juni 1966.
Fanfare "De Hoop", die zijn naam met gouden letters in haar boeken schrij , vergezelt ook
hem naar zijn laatste rustplaats. De dood van deze markante voorzitter is als het ware het eind
van een tijdperk.

Uit de fanfare ontstaat in deze periode een tamboerkorps, een Beierse Kapel annex het
camavalsorkest d'Ossekoppe.

Naar kwaliteit en klasse
De muzikale prestaties van fanfare "De Hoop" groeien onder de leiding van directeur/dirigent
W. Timmermans. In 1968 bereikt zij zelfs de afdeling uitmuntendheid. Dat is wat je noemt
kwaliteit en klasse!
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Bij gelegenheid van het 90-jarig bestaan stak Ossendrecht zijn harmonie voor het eerst
in schitterende uniformen. Afgezien van dejeugdiop de voorgrond herkennen we:

le rij." Eugene v.d. Poel, Toon van Hoek, C0 Jacobs, Corry Mattheeussens, burg. F. Vos
de Wael, notaris van Tiggelen en Janus v. d. Poel.

2e rij: Wil Timmermans (dirigent), Victor Jansen, Frans Wils, Joost v.d. Walle, Fil Hugens,
Dick v.a'. Poel, Greogorius Kil, Jo v.d. Eijnden, Win Kloeck, Jo v.d. Poel, Gerard
Peycke, Stan Schroeijers, Fons Timmermans, .S)'efHugens, Léon Bogers, J0 Timmermans,
Sjejke Hugens, Jules Moerkens, Frank v.d. Poel (met stok).

3e rij: Jan Bastiaanse, Louis Bastiaanse, Piet Bastiaanse, Frans Hugens, Jan Cleeren, Gérard
v.d. Poel, Mourich v. d. Gooten, Franpo v.d. Poel, Rochus Schroeijers, Piet v. d. Poel,
John v.d. Poel, Leo Memes en Cobi v.d. Poel.

Maar niet altijd gaat het van een leien dakje. Er komen jaren dat fanfare "De Hoop" moet
knokken om het hoofd boven water te houden. De jeugd vindt in een snel veranderende wereld
andere vormen van vermaak of ze trekt weg uit het dorp, op zoek naar nieuwe
ontplooiingsmogelijkheden. Dan kan een korps snel vergrijzen. Leden bedanken vanwege hun
leeftijd of komen te overlijden, maar niemand neemt hun opengevallen plaatsen in.

In 1972 weetde fanfare Walter Proost uit Zwijndrecht aan te trekken als dirigent. Walter is
niet zo maar iemand 1n de Belgrsche muziekwereld. Hij is de zoon van een leraar saxofoon
spelen, die tevens directeur is van het Zwijndrechts muziekkorps, dat op zijn beurt kampioen is
van Belgié.
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Foto Qagina 38.

Nu alweer 25 jaar geleden, in 1974, de prachtige viering van het 100-jarig bestaan. Het korps is er beslist
niet kleiner op geworden. En wat hoopgevend is, dejeugd is goed vertegenwoordigd.

De vijtien koppige drumband op de voorgrond zal zich nog wel herkennen, al zijn zu nu allemaal volwassen.
Wij beginnen daarachter:
1e rij: Co Jacobs, Toon van Hoek, Janus v.d. Poel, Johan Schuurbiers, Louis Bastiaanse, Stan Schroeijers,

Peter v.d. Poel, Johnny v. d. Poel, Marian Kloeck, Suzy v.d. Eijnden, Diana Bastiaanse, Lenie v.d. Poel,
Marion v.d. Poel, Lizette v. Iersel, Fred v.d. Eijnden, Van TiggeIenjr., notaris van Tiggelen, burg. A.
van Gils, Eugene v.d. Poel.

2e rij: Jack v.d. Heijden, Willy Bolders, Adri v.d. Eijnden, Franc. v.d. Poel, Frank v.d. Poel, Jan v.d. Riet,
Conny v.d. Eijnden, Twan v. Gaal, Piet Roelofsen, Fred v.d. Bergh, Wim de Jong, Fons v.d. Poel.

3e rij: Jo v.d. Bergh, Piet Bastiaanse, Wim Kloeck, Jan Bastiaanse, wie draagt het vaandel?, André Kil,
Jo v.d. Eijnden, Kees van Hoof John v.d. Poel, Gérard v.d. Poel, Mourich v.d. Gooten.

Uit harmonie “De Hoop ” ontstond de Beierse Kapel, die ook uitstekend voor de dag kan komen als carnavals-
orkest onder de naam van “d ’Ossekoppe ”.

Dan komen de jongens en de melden wel! Gérard van der Poel heeft het er maar druk mee.
Zijn broer Fons, eerder al pemiingmeester, neemt het secretariswerk mede onder zijn hoede.
En zo ontstaat er weer een volwaardig en goed geoefend korps. De successen zijn niet van de
lucht. Eerste prijzen op concoursen, prima resultaten bij door de K.R.O. georganiseerde
competities en noem maar op.

Als de fanfare zich opmaakt om haar eeuwfeest groots te vieren tellen we 44 instrumenten, een
drumband van 16 man en nog 7 leden in opleiding. Vooral de sax-groep is sterk
vertegenwoordigd, maar dat lijkt geen wonder met een dirigent uit een saxen-familie in
Zwijndrecht.

Bekijk je de namen van de werkende leden/muzikanten in de afgelopen 100 jaar, dan vallen een
aantal zaken op.
Voor velen betekende het lidmaatschap van de harmonie een zaak van bijna heel hun leven.
Van leerling werden ze werkend lid en als het dan niet meer ging rustend werkend lid. Maar ze
bleven er bij!

Sommige Ossendrechtse familienamen zijn haast niet weg te denken uit het ledenbestand van
harmonie "De Hoop".
Het begint al met de Beukelaar in 1874.
Van der Poel is ook niet slecht vertegenwoordigd. Daarbij moeten we wel bedenken dat het
om minstens twee families van der Poel gaat. Degenen die afstammen van Pikske Schroeijers
zijn dochter Leonie en Piet van der Poel en die van de tappers/bakkers/veehandelaren Adrianus
van der Poel, zijn broer en hun vele zonen.
De familie Timmermans, kleermakers sinds mensenheugenis in Ossendrecht, mogen we ook
niet uitvlakken.
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En dan duikt ineens de familie van den Eijnden op die zich, geheel in de oude traditie van de
harmonie, bovendien met toneel bezig houdt. Overigens, Jo van den Eijnden zijn grootvader
van moederskant en Gérard van der Poel zijn grootvader van vaderskant zijn gewoon weer
broers.

Niet gering is het aantal leden dat van vader op zoon op het koper ging blazen, zoals
bijvoorbeeld de familie Hugens.
Als we alle familierelaties uit zouden gaan spinnen wordt dit artikel te lang en zou de
Ossendrechtse harmonie te veel en ten onrechte op een familieaangelegenheid gaan lijken.
Ook vele anderen, met andere familienamen, verdienden er hun sporen.

Het eeuwfeest, dat in januari 1974 valt, wordt gevierd van 6 tot en met 15 september 1974. De
afsluiting op zondag 15 september bestaat, zoals dat een goede fanfare of harmonie betaamt,
uit een groot intemationaal festival. Men kan niet meer zo vroeg uit bed als in vroegere jaren.
Toen ging om 7 ure ‘s morgens de vlag uit! Nu begint men ‘s namiddags om 14.00 uur. Er zijn
negen bezoekende muziekkorpsen en het geheel wordt afgesloten door de toekomst van het
Ossendrechtse muziekkorps, het Jeugd-Showorkest Fanfare "De Hoop" onder leiding van
Gérard van der Poel.

Het eeuwfeest is gevierd.
"De Hoop" begint te bouwen aan een nieuwe reeks van jubileumvieringen. De oudgedienden
laten dat over aan de jeugd. Voorzitter P.J. van Tiggelen wordt in oktober 1975 opgevolgd
door Fons van der Poel, die aan zal blijven tot november 1993. Na 18 jaar gaat dan de scepter
naar oomzegger Peter van der Poel. Die krijgt de eer om harmonie "De Hoop" naar het 125-
jarig bestaan te leiden. Dat zal nog net voor heteinde van dit millennium plaatsvinden, op 26
januari 1999 o icieel. " ‘
Gérard van der Poel, die in juli 1975 het dirigeerstokje ovemeemt van Walter Proost, blijft nog
aan tot 1997. Dan gee hij het door aan Jury Briat.

Harmonie "De Hoop" is helemaal klaar voor de 21519 eeuw en op weg naar haar tweede
eeuwfeest. Het eerste kwart daarvan zit er al weer op.
Tegen de nieuwe generatie trekkers van deze voortreffelijk muzikale kar, de zoveelste al sinds
1874, kunnen wij van het Ossendrechtse Heem alleen maar zeggen: Pro ciat en houden zol

Ossendrecht, november 1998. Ad van Veldhoven.

Bron: Archief harmonie "De Hoop" in partikulier bezit.
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INLEIDING

Op 28 september van dit jaar vierde de protestantse gemeenschap het feit dat op die datum,
200 jaar geleden, in Ossendrecht de eerste steen werd gelegd voor de bouw van een nieuwe
kerk met pastorie. Een Godshuis voor de diensten, met daarbij een woning als onderkomen
voor de predikant. Dit alles opgetrokken in de voor die tijd gebruikelijke gele IJsselsteen.
Nu, na al die jaren nog steeds een godsdienstig middelpunt voor Ossendrecht, Woensdrecht,
Huijbergen en Putte. In 1965 op de monumentenlijst geplaatst en gerestaureerd voor behoud
van dit beeldbepalende bouwwerk aan de Dorpstraat no. 10.

Vanuit deze Nederlands Hervormde groepering schreef Prof. Ir. J . Schoonhoven uit
Woensdrecht een gedenkboek met als titel “Protestantse Kerkgemeenschap Ossendrecht -
Hoogerheide rond l800”.

Graag willen wij als heemkundekring “Het Zuidkwartier” meeleven en aandacht schenken, via
een artikel in onze kroniek “Tijding”. Terugblikken hoe en wamleer de reformatie in
Ossendrecht kwam en verder gestalte kreeg. Aan mij de eer u te mogen informeren en mee
terug te voeren in de geschiedenis vanaf de 16e eeuw, waan'n refonnatie, beeldenstorm en
tachtigjarige oorlog grote veranderingen brachten in de Nederlanden.

Het decor aan de Schelde met Antwerpen en Bergen op Zoom als havenplaatsen, werden
middelpunt van strijd en activiteiten, terwijl de daartussen gelegen woongebieden de donkerste
periode uit hun bestaansgeschiedenis beleefden.
Nu dan_ een terugblik in een gereformeerd en Rooms katholiek verleden en wat onze
voorouders daarin “bezielde”.

De geschiedenis vanuit een jaartal
Wat Laurens Jansz. Coster had met het jaar 1423, was zeker voor Christoffel Columbus 1492,
en zal 1517 voor altijd verbonden blijven met Maarten Luther. Zij waren respectievelijk voor
“historici”, de uitvinder van de boekdrukkunst, de ontdekker van Amerika en de stichter van
een nieuwe godsdienst. Ieder voor zich had zijn eigen voorgeschiedenis, die naar dat jaartal
leidde en waaraan hun naam voor altijd verbonden blijft.

Tezamen werden door deze drie mensen mogelijkheden geschapen voor een nieuwe start
voor herinrichting en reformatie in Europa en elders. Eerst het “woord” van Maarten Luther.

De bijbel
Van de oorspronkelijke handschriften van de bijbelboeken is niets bewaard gebleven. We
moeten ons tevreden stellen met de Hebreeuwse handschri en van het Oude Testament, die
met grotenauwkeurigheid zijn overgeschreven. De schri geleerden die dit werd deden, heetten
Massoreten. De Griekse vertaling daarna was noodzakelijk, omdat de Joden het niet meer
konden lezen. Na de uitbreiding van het Romeinse rijk werd het Grieks verdrongen door
Latijn. En zo ontstond in het westen op den duur behoe e aan een bijbel in deze taal.

In 382 na Christus gaf bisschop Damarus van Rome aan de kerkvader Hieronymus opdracht
de bijbel in het Latijn te vertalen. Dit werk werd na 22 jaar voltooid. Deze uitgave noemde
men het Vulgaat, hetgeen betekent: “de onder het volk gebruikte”. Het duurde nog eens 200
jaar voor de reeds verschenen vertalingen in het Latijn waren verdrongen door het Vulgaat,
welke erkend was als de enige juiste.
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Laurens Jansz. Coster
De boekdrukkunst is volgens Nederlandse opvatting, en gesteund door de historici Zedler en
Bausch, uitgevonden door deze Coster, die in 1423 begon met los lettermateriaal. Een
geweldig gegeven, dat vooral ook bijbeldruk in een stroomversnelling bracht.
Als eerste verscheen in 1477 de zo genoemde Del se bijbel in deze stad. Keulen volgde in
1478 met een uitgave in het Nedersaksisch en een andere in het West-Nederduits.

»\1¢rr;\1us Lurmznus ISLEBIU5 THEOLOGUS vrxlr -\.~
_ _ Ohm’ Islubii Anno 1545 FL-bx IS

Luther
Voordat Maarten Luther aan vertaling begon in het Duits, waren al achttien complete bijbels in
deze taal verschenen. Zij waren letterlijk overgenomen van het Vulgaat.

De kerkhervorming zou in Europa nooit zo’n vlucht genomen hebben, wanneer Luther de
bijbel niet vertaald had, naar het volk toe in begrijpend Duits. Het was een enorm werk om op
deze manier woorden en zinnen te hervormen. Niet voor niets noemden Duitse taalgeleerden
het de grootste letterkundige gebeurtenis in de 16e eeuw.

Deze Luther proclamatie te Wittemberg leidde tot een breuk met de Rooms katholieke kerk,
die het Vulgaat als enig juiste hanteerde. Luther verdedigde zich in 1530 met de opmerking:
“In de Middeleeuwen wilde men woord voor woord vertalen”.
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Luther zelf begon aanvankelijk ook zo, maar hij merkte al snel dat men geen Duits kon spreken
met een Griekse ofHebreeuwse tong en men zeker geen gevangene moet zijn van de tekst. Het
Nieuwe Testament vertaalde hij in elf weken, met veel steun van het reeds verschenen werk
van Erasmus. De vertaling van het Oude Testament duurde twaalfjaar.

Hij noemde het een zwaar en verdrietig werk om Hebreeuwse schrijvers te dwingen Duits te
spreken, maar genoot wel van de rijkdom van deze taal.
De complete bijbel kwam uit in 1534 bij Hans Luf te Wittemberg.

Zijn verdere leven bleef Luther zich bezighouden met vertalen. Tot aan zijn dood in 1546
waren er naar schatting 200.000 bijbels verkocht. Het zou te ver voeren om in dit verhaal in
detail te treden over andere hervormers zoals Calvijn, Zwingli, enz. evenals over de strijd met
de Rooms katholieke kerk en het Concilie van Trente in 1545.
De vraag in dit verhaal is meer: hoe en warmeer kwamen deze hervormingen in onze contreien.
We richten ons eerst op Antwerpen en Bergen op Zoom.
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Calvijn, J0h84I1I1eS(15O9-I564), protestants hervor-
gmer, Studeerde thcologie, rechten, oude letteren.
,Vluc11tte 1534 wegens zijn van dc kerkleer afwijken-

§~'de denkbeelden van Parijs naar Bazel, waar hij zijn
L{bCl'O81T1d geworden Instiluiio chrisiianae religionis
l: schreef. Werkte sedert 1536 te Genéve; zijn ge-
T strengheid in het hand-
' haven der zedelijke tucht
T veroorzaakte 1538 zijn

verbanning. Verbleef tot
1541 te Straatsburg; keer-
de 1541 naar Genéve te-
rug.
In 1559 stichtte C. de
Geneefse universiteit, die
een belangrijke invloed
verkreeg.
Het middelpunt van C.’s
geloof is de rechtvaardi-
éing van de zondaar om

hristus’ wil door het ge-
loof alleen. Op de voor-
?-rond stelde hi] daarbij de
eer der predestinatie. Het

%aat bij C. steeds om het
esef van de ere Gods, de
lorie en de roem Gods.

Calvijn op jeugdige leeitijd
(Musée historique de la
Reformation, Geneva)

%e mens heeft de roeping
om zijn leven te gebruiken tot Zijn verheerlijking.
Hierdoor nemen bij C. naast de rechtvaardiging de
heiligmaking, naast het geloof de goede werken een
zeer zelfstandige plaats in. De tien geboden zijn dus
vooral de regel voor het nieuwe leven des geloofs,
het leven der dankbaarheid voor cle geschonken
verlossing. De Kerk is voor C. daarom niet alleen de
plaats der verkondiging, maar ook de gemeenschap
der gelovigen met Christus en elkaar. Daarom hoort
de tucht in de Kerk thuis om de zondaar weer tot
Christus te trekken. Aan Gods koningschap dat door
de Kerk wordt uitgeroepen, is ook de overheid onder-
worpen. C. wil nauwe, hartelijke samenwerking tus-
sen beiden met behoud van wederzijdse ze1fstandig-
heid. Zijn ideaal heeft hij echter niet in de praktijk
kunnen verwezenlijken.

Zwingli, Ulrich (Huldrych) (1484-1531), Zwitsers
hervormer, pastoor te Glarus, Einsiedeln en Zijrich
(1519), waar hij onder in-
vloed van Erasmus en l
Luther sinds 1522 openlijk
optrad tegen vastengebo-
den en celibaat, huwde, en
invoering der reformatie
van overheidswege be-
werkte. In 1525 verscheen
zijn Commentarius de vera
et falsa religione. Sneuvel-
de 11 okt. 1531 als veld-
prediker in de slag bij
Kappel tegen de r.k. kan-
tons. — Z. was in zijn her-
vorrningen radicaal: de
eredienst werd tot het
uiterste versoberd. De sa-
cramenten beschouwde hij U_ Zwingli
als symbolische handelin-
gen. Disputeerde 1529 met Luther over het avond-
maal, Z.’s humanisme gaf aan de Zwitserse Hervor-
ming haar apart karakter.



Antwerpen
Deze stad in opkomst kende al vroeg de boekdrukkunst. In 1496 was daar als drukker actief
Godfried Back, die alle epistels en evangelién de pers liet passeren.

Nog een bekende drukker uit Antwerpen was o.a. Jacob van Lensveldt, die voor de
hervormden de meest geliefde bijbel uitgaf. Hij moest zijn activiteiten, door Rooms geweld,
bekopen met de dood. Hij werd op 27 november 1545 veroordeeld en de volgende dag
onthoofd. Zijn vrouw, Maria Anxet zette, zij het misschien wat voorzichtiger, de drukkerij
voort.

Ook stonden in Antwerpen Hendrik Voer en Jan van Essen terecht. Zij waren volgelingen van
Luther. Zij belandden als eerste op de brandstapel, door trouw te blijven aan hun geloof.
Later volgden nog dn'e anderen en op 22 november 1555 werd de pottenbakker, Bergenaar
van geboorte, “levend aan de staak verbrand”.

Andere mensen vluchtten de stad uit. Onder hen bevond zich ook Lodewijk Elsevier,
stamvader van de latere drukkersfamilie. Hij was geboren te Leuven en begon zijn loopbaan bij
Christoffel Plantijn te Antwerpen.
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Een lange lijst met namen ondersteunde de bekendheid van deze drukkersstad, die de
geestelijke hoofdstad en het Wittemberg der Nederlanden genoemd werd.

Na de ontdekking van Amerika, door eerder genoemde Columbus, verplaatste de handel
zich vanuit de steden aan de Middellandse zee meer naar de westkust van Europa. Antwerpen,
Veere en Bergen op Zoom o.a. deden daar hun voordeel mee en bloeiden steeds meer op.
Handelslieden, overal vandaan, bezochten deze plaatsen en vooral de jaarmarkten, waarbij de
bijbel en de refonnatiegedachte ink werden belicht.
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We leggen even aan in: Bergen op Zoom
Reeds in 1522-1525 stak de reformatie de kop op in deze stad. De vrije jaarmarkt lokte de
Engelse Lutheranen. Zij stonden bekend als ketters, die bepaald geen volgelingen waren van de
denkbeelden van Luther.

In die jaren werd William Tyndale in Engeland priester gewijd. Vrij snel hierna nam deze de
Lutherse ideeén over en verzorgde de vertaling van het Nieuwe Testament in het Engels. De
drukkers wezen het werk af, maar uiteindelijk vond hij Christoffel van Endhoven uit
Antwerpen bereid. Tyndale vertrok naar de Nederlanden. Veel van zijn werk werd verbrand in
Bergen op Zoom en Antwerpen.

In de con icten over deze bijbel gaf de Engelse koning Hendrik VII, Tyndale opdracht naar
zijn land terug te keren. Iets waaraan hij geen gehoor gaf. We vinden hem later in de
gevangenis van het kasteel te Vilvoorde.

____________.___. 7___ t#___.?__ v Z ,1. 551., 1"" :.'*' 5;

1 4

E

Simon de Kramer ‘\'ei%;‘(‘l‘t' te knielen.
1553 ' I H

Bergen op Zoom behoorde bij de zes steden in de Nederlanden die de strengste maatregelen
van de Inquisitie verdiende.
De eerste die in deze stad de Luther-ideeén aanhing en verkondigde was Nicolaus Christo,
vanaf 1507 pastoor van het begijnhof. Er werd een klacht tegen hem ingediend, waarop een
jaar daarna (6 mei 1525) voor het gerecht in Leuven een veroordeling volgde.
Tien getuigen onder ede, bevestigden later dat hij de aan hun gedane belo e van beterschap
had nageleefd.
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Het gebeuren kreeg veel aandacht in Bergen op Zoom en werd benadrukt met een preek over
de dwalingen van Luther, iedere zondag in de “hoogmis”.
Ondanks dat breidde de ketterij zich uit en moesten er voorbeelden gesteld worden.

Op 7 april 1527 werden vier mannen onthoofd en ondergingen twee vrouwen hetzelfde lot.
Hun hoofden werden op staken gezet, ter afschrikking. Het was omnenselijk, maar niet
“voldoende”.
Op 3 mei 1535 was er openlijk verzet van het rijke slagersgilde, die weigerde mee te doen aan
de algemene processie door de stad. Misschien was de vasten of de vleesloze vrijdag wel reden
van protest.

Het gilde weigerde nogmaals in 1562. De slager die op de markt geen eerbied toonde toen de
pastoor met het Lam Gods passeerde, werd de volgende dag onthoofd.

Er vonden meerdere voorvallen plaats, maar zij beletten de vooruitgang niet. De
bestuurders die daar richting aan konden geven waren de markies of markiezin.

Een historisch overzicht
In de inventaris van de Hervormde gemeente te Bergen op Zoom 1630-1951 vinden we een
overzicht, samengesteld door de heer C.D. Vanwesenbeeck, waarvan ik graag een gedeelte wil
doorgeven.

De hervorming is in Bergen op Zoom rond 1525 opgekomen, zij het dan dat deze beweging tot
1566 slechts sporadisch wordt gesignaleerd. Men kon niet openlijk zijn sympatl1ie ten opzichte
van de Nieuwe Leer laten blijken, vooral van 1541-1550, toen Jacoba van Croy na de dood
van haar man, Antonius van Glimes, markies van Bergen op Zoom, regentes van het
Markiezaat werd. Zij was een autoritaire vrouw, streng katholiek en onverdraagzaam
tegenover de aanhangers van de Nieuwe Leer.

In 1550 werd Jan IV van Glimes als markies van Bergen op Zoom ingehuldigd. Hij stond
bekend als verdraagzaam ten opzichte van andersdenkenden. Samen met de heer Montigny
vertrok hij op 1 juli 1566 naar Segovia in Spanje om bij koning Philips II voor verzachting van
de plakkaten te pleiten. Daar is hij op 21 mei 1567 overleden.

In 1566-1567 preekte Erasmus de Wever, alias doktor Spoel, in een schaapskooi buiten de
BOSChpOOI‘t. Ook kwam men samen in het huis “De Moyses” in de Fortuinstraat, waar Comelis
de Clerck woonde. Hij en zijn vrouw, Katheleyne Jasper Buyens, waren voomame personen in
de hervormingsbeweging, evenals mr. Jaspar Vosbergen.

Maria de Lannoy, de echtgenote van de markies Jan IV van Glimes, vreesde een gewelddadig
optreden (beeldenstorm), zoals die elders plaats vond in 1566, en op advies van Lodewijk van
Nassau, broer van prins Willem van Oranje, sloot zij een overeenkomst met de hervormden, die
op 1 september 1566 werd geproclameerd. De inhoud hiervan was, dat iedereen de godsdienst
kon belijden, die men volgens zijn geweten de ware achtte, mits men andersdenkenden niet
lastig viel. Waarschijnlijk werden de predikaties sindsdien in een schuur aan de Havenpoort
gehouden.

De hervormden waren niet tevreden met de concessies die de markiezin in 1566 gedaan had en
zij namen een steeds dreigender houding aan. Ook kwamen er herhaaldelijk relletjes voor en
men hield zich niet aan de overeenkomst van 1 september 1566.
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Het gevolg was dat op 16 en l7 mei 1567 de markiezin en haar domeinraad besloten een
ordonnantie uit te vaardigen, waarin de uitoefening van de gereformeerde godsdienst werd
verboden en de hervormden binnen drie dagen het Markiezaat moesten verlaten. In de week
ema begon een uittocht van de hervonnden.
De markiezin kon deze ordonnantie met kracht uitvoeren, omdat zij van de landvoogdes Maria
van Parma een Spaans garnizoen had gekregen.

Tien jaar later konden de hervormden terugkeren, want in 1577 ging de stad Bergen op Zoom
over naar de Staten Generaal. De gereformeerde gemeente kon weer worden opgericht dank
zij de religievrede, welke inhield dat indien er honderd gezinnen waren die een bepaalde
godsdienst wensten uit te oefenen, dit hun zou worden toegestaan. Een verzoek hiertoe
ingediend door de hervormden, werd op 10 oktober 1578 door de magistraat ingewilligd. Als
kerkgebouw werd hun de St. Maartenskapel (hoek Blauwehandstraat-Wouwsestraat)
toegewezen.

In 1580 werd Gerardus Pauli als eerste vaste predikant beroepen, wat hij tot 1584 is gebleven.
Eveneens in 1580, op 8 november wordt de Grote of St. Gertnldiskerk op de Grote Markt
door de soldaten van het gamizoen en door de gemeente geplunderd. De soldaten bleven er
ingekwartierd tot 1587, toen het gebouw ingericht werd voor de hervonnde eredienst.

Antwerpen
Na dit historisch overzicht keren we terug naar Antwerpen, omdat we van mening zijn dat de
eerste reformanten die in Ossendrecht kwamen niet uit Bergen op Zoom, maar uit het zuiden
gevlucht waren.

Na bovengenoemde Laurens Jz. Coster, ontmoeten we in de Scheldestad nog drie mannen
met die familienaam. De een werd Jezuiet, de andere predikant en de derde hoofd van een
gereformeerd gezin. Familie, naar alle waarschijnlijkheid wel. De twee theologen “verlengden”
hun naam van Coster tot Costerus.

Franciscus Costerus
Hij werd op 16 juni te Mechelen geboren. Zijn ouders waren eerzame burgers en hadden hem
van jongsaf aan aan de Moeder Gods opgedragen. Zijn moeder, zo schrij kanunnik J .
Muyldermans, had imiig medelijden met de zieltjes in het vagevuur.

De jonge Frans volgde de school te Mechelen en later te Leuven, waar hij op 19 maart 1551
afstudeerde. Een jaar later, op 7 november, werd hij te Keulen als novicie der societeit Jezu
opgenomen. In 1553 volbracht deze jongeman zijn studie te Rome met “uitnemendheid”. Zijn
priesterwijding was aldaar drie jaar later. Vertrek naar Keulen met de opdracht er een
gymnasium te stichten dat de “Drei Kronen” genoemd zou worden. Weer later werd hem, voor
zijn uitstekende studie en verdiensten, de titel “Doctor in de Godgeleerdheid” verleend.

Beeldenstorm
In het jaar 1565, zo schrij de kanurmik verder, steekt de ketterij in de Nederlanden meer en
meer de “horens” op. Costerus was in het daaropvolgende, z.g. wonderjaar dat met bloed en
puin zou worden overdekt, werkzaam te Antwerpen. Daar werd hij bijgestaan door priester
Claisoneus uit Brugge, de Engelse pater Bolbartus en enkele fraters. Zij predikten, onder grote
toeloop, in de St. Walburgskerk, zoals men dat kan noemen, “de sterren van de hemel”.
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In de vele parochiekerken van deze stad zullen anderen dat ongetwijfeld ook gedaan hebben.
Menigmaal werden hun stemmen overdonderd door het getier van het opgemide volk.
Wat men ook deed, en met welk een overgave, de strijd werd verloren en de beeldenstorm nam
een aanvang.

Costerus kon temauwemood met enkele anderen naar Leuven vluchten. Een ander aantal dook
onder, tot de grote razemij der belhamels was uitgewoed.

' ' Antwerpen, gezien door een R.K. bril.Een fragment uit 1566 van de beeldenstonn ll'l
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Toch nog een winstpunt voor Costerus
' An en vond plaats op 20 februari 1541.De eerste steenlegging van het nieuwe stadhuis te twerp

In de voorgevel van het oude gebouw stond het beeld van “Onze Lieve Vrouw”. Het werd niet
' ' d de beeltenis van de legendarische reusovergeplaatst maar vemietigd en vervangen oor

“Braboan

Toen de hertog van Parma onder Philips II de machtige handelsstad Antwerpen, die voor hen
verloren was gegaan, heroverde, keerde het getij en kregen de Rooms katholieken meer en

' ’ k er dat op 8 juli 1586 een bevel werdmeer weer de overhand. Dit betekende zo n omme e ,
uitgevaardigd dat de protestanten de stad moesten verlaten..

1' k en smeekbede gericht aan het stadsbestuur,Op verzoek van velen werd door de katho 1e en e. dh .voor plaatsing van een Lieve Vrouwebeeld in de voorgevel van het Raa uis.
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Er volgde een grote geldinzameling, en de terugkerende Jezuieten onder leiding van Costerus,
gaven aan beeldhouwer Philippe opdracht voor een nieuw ontwerp. Op 24 februari 1587 werd
Brabo neergehaald en het nieuwe Mariabeeld geplaatst en ingezegend door Franciscus
Costerus. En, zo vertelt het verhaal verder, leek de Schelde-stad een betoverende plaats,
plechtig en luisterrijk als nooit voorheen.

De Jezu'1'et Costerus overleed 6 december 1619. De gereformeerde familie Coster
(Costerus) moest op het reeds genoemde bevel Antwerpen verlaten en vluchtte uiteindelijk
naar Ossendrecht.

Ossendrecht
De tweede hel van de 16e eeuw was rampzalig voor de bewoners van de dorpen tussen
Bergen op Zoom en Antwerpen.

Ossendrecht telde in 1556 nog 775 inwoners. De laatste pastoor voor de beeldenstorm was
Franciscus van Ess, die zijn parochie in 1559 aangesloten zag bij het bisdom Antwerpen. Dan
volgden de gruwelen zich op, zoals de beeldenstorm, de komst van Alva en het begin van de
tachtigjarige oorlog, die eigenlijk al eerder dan 1568 begomen was.

Berichten van toen vennelden dat Mattheys Petersone pastoor waste Ossendrecht tot 1573 en
opgevolgd werd door Willem Michielsen. Dat bij de strijd tussen Geuzen en Spanjaarden de
kerk gedeeltelijk werd verwoest in 1581.

De bisschop van Antwerpen, Z.D. Hoogwaardigheid Johannes Miroens, schreef in zijn
“Aret ad Clerum” dat in het gevaarlijk gebied tussen Antwerpen en Bergen op Zoom geen
enkele kerk meer stond die niet was geschonden of ontheiligd. 7

Ook de bevolking ontsprong de dans niet. Als dan ook nog de plunderende soldaten van de
Franse bevelhebber Beron, en daar nog bij de Staatse troepen uit Bergen op Zoom, de dorpen
aandeden, was de angst van de hulpeloze bevolking compleet. Dacht men in het begin nog het
getij te kunnen keren met de instelling van een burgerwacht, het onvermijdelijke gebeurde
onherroepelijk en de bewoners sloegen op de vlucht, met medeneming van wat nog restte van
hun schamel bezit.

Vanaf 1583 zijn de dorpen geheel ontvolkt. Wat het nieuwe onderkomen werd is niet
precies bekend. Een gedeelte naar verdervveg wonende familie, anderen wellicht naar
Antwerpen. Het grootste gedeelte zocht zijn toevlucht achter de stadswallen van Bergen op
Zoom.

De tachtigjarige oorlog was een wonderlijke en bizarre strijd tussen Staatse en Spaanse
troepen, gesteund door legereenheden van buitenaf met soldaten van verschillende pluimages.
Zich ongedisciplineerd als bezetter, of aan een variérende frontlijn voortbewegend, tussen
Rooms katholieken en reformanten of in leeggeplunderd niemandsland.

Op 24 oktober 1593, toen de strijd weer wat was geluwd, verzekerde Pierre Emest, graaf van
Mansfeld, plechtig dat de gevluchte bewoners van Ossendrecht, Putte, Woensdrecht en
Huijbergen weer naar hun dorpen konden terugkeren. Hen zou verder geen haar worden
gekrenkt, noch bij de terugtocht of het latere verblijf. Hij deed tevens de toezegging dat er
voor een periode van zes jaar geen inkwartiering mocht zijn en dat er geen militaire belasting
werd opgelegd. Een aantal mensen keerden terug, waarbij zich ook enkele van elders
aansloten. Zij aanschouwden de verwoesting van een verbrande en beschadigde bouwval, met
landbouwgronden die in tien jaar waren verwilderd en verwaarloosd.
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Nieuwe eigenaar
Ossendrecht in de uitverkoop. In deze roerige tijden deden kopers goede zaken. Voor weinig
geld verkregen ze door aankoop veel bezit in de Heerlijkheden in deze Zuidwesthoek.

Dit gold vooral voor de gereformeerde Thomas Betten. Schepen van Antwerpen en
wijnhandelaar. Hij kocht op 25 augustus 1573 van Zijn Majesteit Hertog van Brabant, op 25
mei 1579 en 6 juni 1581 van Jannes van Wittum en zijn vrouw Margarita van Merode.
Op 24 juli 1581 en 28 mei 1582 kocht hij van julfrouw Van de Noot en bezit van haar dochter
en zoon, en van wijlen Jonkheer Charles van Brecht.
Z0 verkreeg Thomas Betten in Ossendrecht de rechten op hoeven, huizingen, bouwgronden en
jachtgebieden en het patronaatsrecht van de gedeeltelijk verwoeste kerk. Een overdracht die in
deze reformatorische tijd zonder slag of stoot verliep.

Na zijn dood ging door vererving het geheel over via acte van 25 oktober 1596, naar Walraven
Hack, als man en mombair van zijn dochter Maria Betten. Zij verrichtten het eerst hoognodige
herstel aan de nu zogenoemde “gereformeerde kerk”.

Ossendrecht opnieuw bewoond
Rochus van den Bergh schreef in kroniek “Tijding 1991-1” een uitgebreid artikel over de
vlucht van 1583 tot 1593. Door zijn onderzoek kermen we de namen van de terugkerenden of
nieuwkomers in de dorpen van de Zuidwesthoek. Voor Ossendrecht waren dat:
- Adriaan Janssen Voeghel van Ossendrecht.
- Heyndrick Jocopssen
- Jan Mathij ssen de Jonge
- Willem Willemsen Boon
- Jan Janssen Hoochuys
- Symon Cornelissen
- Comelissen Stoffelsen
- Den Oorten Dignis Erasmus
- Lauwereys Janssen
- Jeronimus Slachtvelt
- Lenaert Comelissen en Pieter Anthonissen
- Adriaan Bloons Piet Abels
- Willem van Assen
- Stan Do Reynierssen
- Andries Dominicus

Zonder bezit
- Aemout de Claerck van Austeurae
- Pieter Heydnesassen
- Maarten de Coster
- Pierssen

van Ossendrecht.
van Ossendrecht.
van Ossendrecht.
van Ossendrecht.
van Stabroek.
van Hoogerheide.
van Wemeldinghe.
van Stabroek.
vanjongere op in Ossendrecht gewoond.
beide wonende op een hofstee.
van Calmthout.
van Tygens.
van Ossendrecht.
van Westwezel.

van Valckenborch.
van Leerdam.
van Antwerpen.
uit Seelant, een oud man zonder vrouw.

- Luyck Maes uit Sundaen, een oud man zonder vrouw.
De laatste opmerking gee aan, dat met de andere namen kemelijk gezinshoofden worden
bedoeld.

Dit was de eerste en oudste lijst die in Ossendrecht werd samengesteld op 8 december 1596.
In totaal zouden op 18 mei 1599 “jonck ende oud” 96 personen worden ingeschreven als
nieuwe bewoners van dit dorp.
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De lijsten werden samengesteld door stadhouder Jan Janssen Hoochuys en de schepenen
Comelis Stolfelssen en Jeronimus Slachtvelt. Zij waren op 23 juni 1595 door Thomas Betten
“benoemd en beédigt omne aldaar te bedienen van onsentwegen dof cién van Schouteth
Stadhoudere en de Clerck van de vier scharen Ossendrecht en de Hoogerheyden ”.

Ruim een halfjaar later, op 5 februari 1596, werd Hendrik de Haze belast met de publicatie
van de keuze van Ossendrecht. Dit waren de of ciéle richtlijnen waar de inwoners van dit dorp
zich aan moesten houden.

De Coster
Geheel onopvallend stond op de lijst van “nieuwe” Ossendrechtenaren de naam Maarten de
Coster uit Antwerpen. Deze man had, als reformant, met zijn gezin, de stad moeten
ontvluchten en was in Ossendrecht aanbeland. Daar er, omtrent dit geloof, geen vroegere
naammeldingen bekend zijn, tekenen we hem als eerste op.

Jammer dat op de samengestelde lijst van de in Ossendrecht geaniveerde mensen alleen het
gezinshoofd werd vemoemd. Waarschijnlijk hadden we in het gezin De Coster dan zijn zoon
Abraham vermeld gezien. Een zeer intelligente jongeman, die later de eerste predikant van
Ossendrecht en Woensdrecht zou worden. Noch in Antwerpen of Leiden was hierover
bevestiging te vinden. Hij stond in deze laatstgenoemde plaats ingeschreven als Abraham
Costerus uit Antwerpen.

Wij willen wat meer op deze man ingaan, omdat hij niet alleen de eerst predikant van
Ossendrecht en Woensdrecht was, maar ook landelijk grote bekendheid verwierf.

Abraham Costerus
Hij werd in 1575 in Antwerpen geboren en had vennoedelijk reeds vroeg te kennen gegeven
predikant te willen worden. Was deze roeping ondersteund door wrijving met zijn familielid of
naamgenoot, de Jezuiet Frans Costerus? Wij weten het niet.

Wel was hij, zo gaf hij later aan, fel gekant tegen hun manier van geloofsverkondiging. Ook
Alva had geen goed woord over voor deze priesters, wist hij te melden.

Het geld opbrengen voor zijn dominee-studie was voor de familie De Coster geen haalbare
kaart. Via, via slaagde men erin steun te vinden bij de Amsterdamse kooplieden Jasper
Coymans, Hans Marchijs, Hans van der Mert en Peter Ghelen. Costerus roemt later deze
weldoeners. welke nimmer vergeten zullen worden.
Onderdak werd voor hem geregeld bij chirurgijn Mr. Peters te Leiden en hij meldt zich op de
universiteit, of anders gezegd, hij “immatrikuleert als studiosus theologie ” op 21 mei 1598 en
is dan 23 jaar. De inschrijving gaf aan dat hij uit Antwerpen kwam en verder geen aanduiding
zoals b.v. zoon van, of laatste verblijfplaats.

Eind 1601, begin 1602 sluit hij zijn studie af, met de kennis van het Latijn als zijn sterkste kant.
Met deze kwaliteiten was onmiddellijk plaats voor hem als rector te Woerden. Begin
september verliet hij deze stad en begaf zich naar Barendrecht.

De Classis Notulen van 22 en 23 juni vermelden dat de “nieuwe” predikant zou worden
geexamineerd te Barendrecht. Hij arriveerde daar te laat en de heren D. Nathassael en
Marlander bleven niet wachten. Via een omweg werd hij toch “goed” bevonden en in de
Classis opgenomen, om zondag daarop te prediken in Klaaswaal.
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RECTORE FRANCISCO GOMARO II. 1598.

inn.
1. LEONINUS PETRI Wordanus. C. ul. _ 11
7. Lunovrcus DROITELING A STRYEN Stiitganlianus. ‘27, J. vi
8. JOANNES EX ALTO. Dr. v

13. BARTIIOLOMZEUS Boucrrour Pomeranus. 20, J. 1»
,, Pn1L1P1>us ULRICUS GRETZ Francus. ‘.20, J. vi
,, GERARDUS HAEG Leodiensis. 20, J. 11
,, Crmrsromionus Graonorr Dmmrus Danus. ‘.20, T. et M.
,, Jo.-mums All OYEN Alcmarianus. 1!), J.

21. ANTONIUS A I3LoNcr< Verianus. 22, J. n
,, Jrzrmnms GUNTLACII Nor-imbergensis. 23, M. »
,, SEVALDUS Cnaws Norimbergensis. 21, J. n
,, Fn.-mcrscus Rooramns Gallus. 20, J. 1»
,, ABRAHAMUS Cosrrsnus Antverpianus. ‘.23, T. n
,, MEINARDUS NANANDER Verianus..19, M. 71
,, JOANNES REICHENBACII Pomeranus. 19, J. »
,, Pauws HALLINCK Do1'd1'acensis. 18, J. ,1
,, Ronnnrus Amzmrovrus Delfensis. 17, J.

l£__?]_|

(lonunzrrus Morzsm. Leovardiensis. 17, J.
JOANNES Oon A VVYNGAERDEN Leidensis. 14, L.
SAMUEL BASELIUS Honscotiensis. 17, L.
JOANNES BRASERUS Ram Hornanus. 16, J.
CORNELIUS Duvsr Schiedamensis. 17, L.
.Lx(:<mus F.umrc1us Pomeran. Stetinensis. 23, M
(il.ll[.IELMUS C.-\.RPl<‘.N'I‘AI1lUS Schiedamensis. 21, '1‘
l.unm‘.1i'1'us 01.01-In Grocningensis. 15, L.
C1lRIS'I‘IA.\'US PETR1 \Varmondensis. 17, L.
A1m.u1.\nus VERLONAICUS Roterodamensis. '17,
Hn.\'mcus Lurmr Naelwicensis. 16, L.
Gnonorus VUERE-.\' Hafniensis. 18, L.
A1m1.»..\11;s Vnonsrus Roterodamus. 16, L.
CIIRISTIANUS JOANNIS Danus. ‘.29, T.
Nrcomus PASCATIUS Danus. 28, T.
Haxmcus Bnuuoxrs Clivensis. 15, L.

De Leidse intekenlijst van de maand mei 1598 vermeldt de 23-jarige student A. Costerus
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Costerus moet een tevreden gevoel hebben gehad nu predikant te zijn. Materiéle zorgen
zouden hem echter tot zijn dood toe blijven kwellen. Dat bleek al snel in Klaaswaal. Op 20
augustus 1603 moest men hem melden geen middelen meer te hebben voor tractement en
huishuur, maar men wilde hem ook niet kwijt.
Hij was imniddels getrouwd met Aeltien Hennans en zocht noodgedwongen naar een andere
standplaats. Pas vijf maanden later werd dit Sliedrecht.

Hoe geliefd deze jonge predikant zich intussen gemaakt had blijkt uit de verslagen van
Gedeputeerde Bernardt Claes, Deken van Barendrecht. Zijn predikaties vallen geweldig in de
smaak. Hij bood hem al snel een nieuwe standplaats aan, Barendrecht. En zo geschiedde.
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Dan komt bij Costerus zijn grote liefde naar boven en verdiept hij zich in de schrij cunst. Zijn
eerste werk “De Historie der Joden” verscheen in 1608. Hiervoor kreeg hij toestemming van
zijn broeders, die zeer verheugd waren over ‘s mans kemis van het Hebreeuws, en zijn
belezenheid, die in dit werk tot uiting kwam. Het boek werd vier maal herdrukt.
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De tijd loopt verder en plots staat Costerus’ naam op de Notule van de Classis in Dordrecht.
Men zocht een oplossing voor een triest geval in Hoge Zwaluwe. Daar had prins Maurits de
predikant op staande voet ontslagen. Deze had een begijn tot zijn vrouw genomen, terwijl ze
ongetrouwd samen woonden.
Zwaluwe was een moeilijke plaats en men kon zich niet af laten schepen met een onvolledig
opgeleide predikant. Men vroeg om de energieke en strijdbare Costerus.

Hiermee haalde men een streep door de plannen van de Classis van Tholen, die Costerus wilde
voor de eveneens moeilijke plaatsen Ossendrecht en Woensdrecht. Het bleek dat hij met hen in
principe al akkoord gegaan was onder voorwaarde.

De predikant die Ossendrecht kende en aanwezig was geweest in Tholen noemde twee punten.
De kerk moest van binnen worden betimmerd en de woning voor zijn gezin leefbaar gemaakt.
Hij drong er bij de Classis op aan deze punten sterk naar voren te brengen, en stelde daar tegen
over graag te komen, desnoods voor een klein tractement. Bij gebrek aan geld voor deze kerk
werd het verzoek afgewezen en belandde Costerus in Hoge Zwaluwe.

Met zijn komst werden hier de doop, trouw, en begrafenis ingevoerd. (Aanwezig in het
Rijksarchief te ‘s Hertogenbosch.) Daar vonden we dat hij en zijn vrouw Aeltien op 8 mei 1611
werden verblijd met de geboorte van hun dochter Lydia en op 28 april 1613 met een zoon
Abraham.

En hoe verliep het verder in Ossendrecht? Daar werd in 1612 de kerk overgedragen van
“eigenaar” Walraven Hack aan de protestanten.

Twaal arig bestand 1 609-1 621
Het twaal arig bestand gaf de synoden eindelijk de gelegenheid de protestantiseiing ter hand te
nemen. Dit was in strijd met de verklaring die door de Staten Generaal op de dag der
ondertekening van het verdrag van Treves was uitgegeven en waarin prins Maurits beloofde
geen nieuwigheden op religieus vlak door te voeren in de delen van Brabant, welke door de
Staatse troepen bezet waren. De Staten legden deze belofte zo uit, dat in de kerken niets
gewijzigd zou worden, maar dat het aan de predikanten vrij stond in particuliere huizen te
prediken.

In zijn verslag aan de paus in 1615 beschuldigt bisschop Malderus van Antwerpen de Staten
Generaal van woordbreuk in deze aangelegenheid. De door de Staten gesalarieerde
predikanten, zo zegt hij verder, lopen de dekenaten Breda en Bergen op Zoom af en houden
overal conventiculen. (buitenkerkelijke bijeenkomsten) Hier en daar gaan ze buiten hun boekje
en preken in het openbaar. Ze voorspellen dan zelfs dat binnen afzienbare tijd de katholieke
priesters uit de kerk zullen worden verjaagd en zij er zich zullen nestelen.

Onder militair geleide bezochten ze Wouw, Woensdrecht, Osendrecht, Putte en Oosterhout.
In het zuiden van het Markiezaat waren de pastoors verdreven of althans uitgeweken. De
katholieken moesten door een of twee Wilhelmieten uit Huijbergen bediend worden.

Ook de hervormde predikanten uit Bergen op Zoom liepen echter deze dorpen af om er te
prediken. In Ossendrecht werd zelfs de kerk voor de predikant beschikbaar gesteld. Uit dit
alles blijkt wel dat de bevolking hier standvastig in het katholieke geloof volhardde en dat het
lot van de priesters niet bijzonder hard was.

57



Het verlangen van beschermheer Walraven Hack en de gerefonneerde bestuurders uit
Ossendrecht en Woensdrecht deed de roep om een vaste predikant weer herleven.

Vanuit de Classis en de brieven van de Magistraat van Bergen op Zoom verscheen Jacobus
Suerius op 29 januari 1614 in de vergadering van de Classis in Dordrecht.Dit ter bevordering
en verwezenlijking van het beroep op dominee Abraham Costerus tot de kerkdienst te
Ossendrecht en Woensdrecht.

Dit komt overeen met de gegevens in het resolutieboek van Bergen op Zoom, en de
predikant pakte zijn koffers en reisde af naar zijn nieuwe standplaats.

Uit de tijd in Zwaluwe dateert nog een fel pam et van zijn hand, als antwoord op een zeer
merkwaardig boekje van Thomas Leamer, ook wel Leander genoemd, een naar Holland
gevluchte Brownist.

De vraag werpt zich op, waarom Costerus tot twee maal toe naar Ossendrecht wilde, een
afgelegen dorp in het grensgebied der republiek. Was het de uitdaging in dit moeilijke gebied;
sprak de familieband hem aan, als die nog aanwezig was, of wilde hij samen met zijn vriend
Baselius uit Bergen op Zoom, een spnngplank vormen om bij de eerste de beste gelegenheid in
de zuidelijke Nederlanden het licht van de gereformeerde religie te ontsteken? Hij was tenslotte
in Antwerpen geboren, had er een deel van zijn jeugd doorgebracht en wilde misschien graag
nog iets vereffenen. Geen echte gegevens leidden ons naar duidelijkheid.

Het tijdperk Costerus
Doordat de behandelingen der notulen over de periode 1608 tot 1624 ontbreken bij de Classis
Tholen-Bergen op Zoom, waaronder Ossendrecht en Woensdrecht resulteerden, is er dus maar
weinig bekend. Wel bekend was, dat de predikant niet in Ossendrecht woonde.

De slechte staat van de door Walraven Hack overgedragen kerk aan de reformanten, waarin
voor de predikant een woonruimte moest worden gecreéerd, had nog steeds geen opknapbeurt
gekregen. Dus moest Costerus met zijn gezin genoegen nemen met een woomuimte in het
oude Cellenzusterklooster in Bergen op Zoom. Daar ook overleed zijn zoon Abraham en
werden op 7 april 1615 en 13 januari 1617 zijn zonen, wederom Abraham en Abichael
geboren.

Th. Boeree vermeldt nog dat Costerus, na de dood van zijn vriend Suerius in maart 1617, de
stad Bergen op Zoom verzocht hem als ziekentrooster te benoemen. Hiervoor stond een
bedrag van f 100,- per jaar. Een kleine aanvulling op het karig tractement van een predikant
met vrouw en drie kinderen.

Ook werd nog een documentje gevonden, waarop een gi van f 10,- aan de kerk, waardoor
de handtekening van Costerus in ons bezit kwam.

De werkweek van deze man kon niet gevuld zijn met geestelijke arbeid voor de twee dorpen.
Een aanleiding te meer zich te verdiepen in studie en uitgave van het geschreven woord.

Op 12 september n'cht hij zich tot de magistraat van Bergen op Zoom, met een verzoek om
vij ig Carolus gulden voor zijn boek, dat hij wil uitgeven onder de titel “Verdediging der
Schrifture” tegen de Rooms katholieke kerk. Als tegenprestatie zal hij de stad enige
exemplaren schenken. Men was weer vol lof over “den Geleerden” schrijver.
Het boek werd in 1614 gedrukt en in 1646 herdrukt.
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ABRAHAM COSTERUS

PARALLELISMVS
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Costerus’ speciaal tegen de Rooms katholieken (met name de Jezu'1'eten) gerichte geschri en
completeren zijn werken ter verdediging van de Calvinistische orthodoxie. Door zijn in 1614
bij L. Elsevier verschenen index, die door Joh. Polyander en S. Episcopius namens de
theologische faculteit van Leiden werd geapprobeerd, moet hij bij zijn collega’s zeer in achting
zijn gestegen. In 1731 werd het in Leiden opnieuw uitgegeven.

Vooral tijdens het Bestand trokken de preken van de zeer populaire kanselredenaar
Maximiliaan van Habbeke S.J. uit Antwerpen de aandacht in de Noordelijke Nederlanden.
Op een van diens bloemrijke predikatien over de mis, reageerde Costerus met zijn vreemde en
de ongehoorde “tijdinghe comende uit de Roomsch Babel”. Welke titel tevens een toespeling is
op het uitgesproken anti-protestantse “nieuwsblad” Nieuwe Tijdinghe.

Ondanks Staatse bescherming voelde Costerus zich als dominee in zijn beide dorpen te midden
van katholieken minder op zijn gemak. De bevolking was hem weinig genegen en aan een
woning daar ter plaatse viel niet te denken. Zijn stem en wijsheid bereikten niet de
plattelandsmens op de Brabantse Wal. De oorzaak hiervan lag zeker aan de vasthoudendheid
aan het Rooms katholieke, gesteund door de Vlfilhelmieten van Huijbergen. Zijn geschri en
daarentegen hadden een zekere faam verworven bij de Nederlandse theologen.
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Costerus stond hoog op de lijst van aanbevelingen bij de heren afgevaardigden van Zuid-H ll d .. . .o an om gekozen te worden als bl_]l)€lV€I‘l l61" op de nationale Synode die maandag 26
november 1618 te Dordrecht plaatsvond. Toch viel de keus niet op hem Tegenstanders
verweten hem zijn felheid en agressiviteit en vonden hem niet geschikt voor het werken in
teamverband. Maar de werkelijkheid was anders.

De predikant en schrijver was ziek en verzwakt Hij had tijdens zijn leven alles in d' st. ien
gesteld van zijn geloof en verkondiging daarvan en in armoede geleefd. Dit zo neemt men aan
was de reden, die hem opbrak.

Op 30 december 1620 overleed om negen uur ‘s morgens, dominee Abraham Costerus op
45-jarige leeftijd te Bergen op Zoom. De eerste dominee in de Zuidwesthoek was een
bijzondere man, die in en met de familie de Coster de eerste reformanten in Ossendrecht waren.
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Ter afronding nog dit: door vergissing werd in bepaalde gegevens vermeld dat Costerus in
1658 nog leefde. (de biogra sche woordenboeken) Dankzij de Bergen op Zoomse gemeente-
archivaris G.J. Mes kwam de vorige eeuw de juiste datum boven. En vermeldt ter
ondersteuning het Bergse Trouwboek dat op 16 maart 1622 Jan Hendrickx, jongeman uit
Geertruidenberg, met Aeltien Hemans, weduwe van Abraham Costerus, wonende binnen
Delff, trouwde. Zij “genoot” nog een pensioentje tot mei 1628.
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lck Abraham Costerius bedienaar des Go lijcken Woorts
van Ossendrecht en Woensdrecht bekend onrfangen te
hebben uijt handen van den eersaemen David van Oosten
de somme van 18 gulden ter oorsaecken van sekere gratiuteijt
mij voor de redenatie van m1_'jnen advrjs van de voorschreven
magistraten deser staat toegeleijt verschenen den achsten
Meert 1618 ende bedanke den voors. heer ontfanger van
sjjne goede betalinge, aldus gedaen binnen Bergen opten Soom
den 7 Meert anno 1618.

Abraham Costerius.
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Hoe ging het verder?
Het is niet de bedoeling, en zeker ook niet mogelijk om bij iedere dominee een uitgebreid
verslag te doen van zijn leven en werken. Om een bepaald verloop of aansprekende feiten de
revue te laten passeren, meer daarbij dan een wandeling door het verleden.

Op de lijst van 1614 tot 1798 vinden we vij ien predikanten. Zij waren werkzaam in de oude
gereformeerde kerk in Ossendrecht. Acht dominees overleden tijdens hun dienstverband aldaar.
- Abraham Costerus in 1620 te Bergen op Zoom en aldaar begraven.
- Petrus Justini Backerus in 1653 te Ossendrecht.
- Arnoldus Fabricius in 1675 te Ossendrecht.
- Adrianus Ketelaer in 1701 te Ossendrecht.
- Harmandus van Essen in 1717 te Woensdrecht begraven.
- Nicolaus Janssen in 1789 te Putte begraven.
- Johannes Marcus Vissers in 1793 te Woensdrecht begraven.
- Adriaan van Crimpen in 1802 overleden te Ossendrecht.

De protestantse gemeenschap van nu stree naar instandhouding en renovatie van het oude
kerkhof bij de vroegere Stompe Toren in Woensdrecht. Zij zullen zeker meer onderzoek gaan
doen naar welke en waar geloofsgenoten zijn begraven.

Ook in de oud gerefonneerde kerk in Ossendrecht werden doden ter ruste gelegd. Een
gebeuren dat niet voor iedereen betaalbaar geweest moet zijn. Enkele namen die we daar
gevonden hebben zijn:
- Ester Oostdorp - bewoonster van het tegenwoordige museum.
- Johannes Willem Piins - misschien wel eigenaar van de herberg met die naam.

Jannetje van Boven Gaertwijd Backerus.
De heer Govaert Deyts.
Carel Elperdink.
Antonius Oosdorp.

De weduwe Basteyaen de Groot
Een kind van Carel Elperdink.
Elisabeth Vriens.
Johanna Oosdorp.

Het gevolg van de strijd tussen protestanten en katholieken was het feit dat men niet bij elkaar
begraven wilde worden.

Hiervan vonden we:
- Een kind van Armandes van Essen, die te Putte werd begraven.
- De weduwe van de edelgestrengen heer Leonard David Deyts, begraven in Woensdrecht.
- Johannes Muts (uit deze familie komt ook de naam Mutsestraatje) begraven in Huijbergen.
- Arnoldus Raats van de Groote Hoeve te Calfven, begraven in Zandvliet.
- Nicolaas de Bruin, nog een bewoner van deze hoeve, begraven in Huijbergen.

Wel in Ossendrecht begraven werd Jeronimus van Serooskerke. Hij overleed op 14 mei 1571
en was de zoon van Jacob Pieterse van Serooskerke. Jeronimus werd eerst rentmeester
Beooster Schelde, rentmeester generaal van dat kwartier, Baljuin van Dreischot, burggraaf van
Zeeland en werd later door Alva op 12 april 1568 aangesteld tot superintendant.

Dit was te veel eer voor het dorpje Ossendrecht. Zijn lichaam werd later overgebracht naar
de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Dit alles steekt schril af tegen het feit, dat een amq
iemand, om geen kosten te maken, begraven werd in de schuur van Jacobus Broers.
Aldus lazen we.
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Na dit rouwvolle intermezzo melden we u dat Comelis Stuart 21 jaar dominee was in
Ossendrecht. Fabricius 22 jaar. Ketelaars, dominee in Putte, moest vluchten voor militair
geweld aldaar en was 26 jaar dominee. Nicolaus Janssen zelfs 34 jaar.

Drie predikanten woonden zeker niet in de gereformeerde kerk in Ossendrecht. Dat waren
Costerus, Basilius en Van Crimpen.
De woonplaats van Costerus is al venneld. Basilius wilde in zijn huis bij benoeming een jaar
later, maar daar woonde toen de koster. Voor hem werd het weeshuis aangewezen.

Adriaan van Crimpen had in 1794 zelf een woning in Ossendrecht gekocht. Toen in 1798 de
nieuwe protestantse kerk , met woning voor de predikant, werd gebouwd, verkocht hij veel te
snel dit huis.

Het werk aan de nieuwbouw vorderde zeer langzaam. Als Van Crimpen in 1802 overlijdt, heeft
hij niet het genoegen mogen smaken de eerste dominee te zijn geweest die bij de nieuwe kerk
woonde. Hij had echter wel het vruchtgebruik van de bijbehorende tuin. Voor die tijd een
welkome aanvulling op het tractement.

We weten niet precies of het Comelis Stuart was of Petrus Justini Backerus, die in 1649
getuige was van het plaatsen van de gestolen klok uit Huijbergen in de Ossendrechtse kerk.
Om deze te kumien plaatsen moest de toren inwendig worden verstevigd. Iets dat in 1693 werd
herhaald door toedoen van de heer Van Aerssen.

Op de Oostheide van Ossendrecht stond een zeer mooie chappeyboom. De heer Van Aerssen
van half Ossendrecht meende recht te hebben op de hel van de boom, die bestemd was voor
herstelwerkzaamheden aan de molen. De geschatte waarde was dertig gulden, een ink bedrag
waardoor de molen en de toren zich weer een tijd staande konden houden.

Dominee Nicolaus Janssen was de man die afscheid nam van de familie Van Aerssen, die in
1761 half Ossendrecht verkocht aan de markies van Bergen op Zoom. Deze familie was
beschermer van het protestantse gebeuren in Ossendrecht. Zij waren verder niet zo geliefd en
hielden vaak de beurs dicht.

Voor het behoud van het protestantisme zal zeker een uitzondering zijn gemaakt. Aan hen is
het te danken dat de half verwoeste kerk en de los daarvan staande toren het hebben overleefd.
Ook het latere herstel en inrichting voor kerkdiensten kon niet door het kleine aantal
protestanten worden opgebracht. De vraag blij of het handjevol R.K.vluchtelingen dat eerder
naar Ossendrecht terugkeerde, in die woelige tijd dit ook had kumqen waannaken.

Dat deze Van Aerssen beschermheer waren lieten ze ook blijken.
Voor hen was in de kerk een speciale stoel gemaakt die kon worden afgesloten, zodat niemand
het waagde zich op deze verhevenheid te plaatsen. In 1759 werd door hun toedoen een klok
geplaatst tegen de torenwand (het z.g. horloge) zodat vanaf toen Ossendrecht bij de tijd was,
en een nieuwe klokkestoel, om via de galmgaten vrolijk en droevig klokgelui te laten horen.
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De weldoeners
Wellicht een zwaar woord, maar de mensen die iets hadden met de kerk en de reformatie
tussen 1593 en 1761 op een rij:
- Thomas Betten.
- Walraven Hack.
- Johan Baptista van Aerssen en Maria Hack.
- Cornelis van Aerssen en Maria Pauw.
- Cornelis van Aerssen en Alma Alberina van Beyeren van Schagen. (de Zuidpolder door hun

toedoen ingedijkt)
- Albrecht Nicolaes van Aerssen en Agneta Sylvius, weduwe van mr. Benjamin Pauw.

Albrecht was voor de tweede maal gehuwd met Josina Mechteld barones van Bentinck.

De overdracht
Het bewind der Bataafse Republiek, dat ontstaan was na de inval der Fransen 1793-1795,
vaardigt onder Lodewijk Napoleon op 23 april 1798 een staatsregeling uit. Die bepaalt dat de
kerk en de pastorie moeten worden gegeven aan het kerkgenootschap dat de meerderheid had.
Over het grootste aantal katholieken hoefde men niet lang te twijfelen. Deze bepaling vervulde
een lang gekoesterd verlangen van de bevolking die hun parochiekerk terug zouden krijgen.
Heimelijk en vluchtig hadden hun voorouders de heilige geheimen moeten vieren, opeen-
gedrongen in schuren of achter het vee.

Maar ook bij de protestanten bad men dat God hen zou helpen; zij zouden met een a coopsom
in de hand op straat staan. Er werd een optie genomen op een perceel grond aan de Dorpstraat
dat op naam stond van T.J. de Vos. Wat we er ook van mogen denken, de protestanten
stonden voor een moeilijke opgave. Zij moesten met een te klein ledental een kerk en
domineeswoning bouwen waarvan de kosten opliepen tot f 8000,- en meer.

Waar bleef nu de steun van de protestantse bestuurders en grootgrondbezitters? Of zaten ze
niet allemaal op een lijn?

Ook voor de katholieken van Ossendrecht was de weg naar een eigen kerk en parochie nog
een eind te gaan. In het boek de “Bossche Bijdrage” staat Ossendrecht vemield als één der
moeilijkste plaatsen in Brabant, na de overdracht van de kerk.

Het con ict met de “Ossendrechters” was de schikking op 16 oktober 1798. Ze begonnen op
eigen kosten en inzicht de kerk in de oude toestand temg te brengen, dit tot grote ergemis van
de pastoor van Hoogerheide, die zijn parochie niet wilde splitsen. Al snel moest men voor de
vicaris verschijnen. Deze besliste dat er een pastoor voor Ossendrecht zou worden aangewezen
en er een afscheiding kwam van de parochie Hoogerheide. Met de vage belo e en de wens dat,
warmeer ze “bedaard en geregeld” zouden doorgaan, hen dan een geestelijke zou worden
“geaccodeerd”.

De vicaris kreeg later steeds meer de indruk dat er in Brabant nog meerdere gehuchten waren
die Ossendrechtse aspiraties begonnen te koesteren. Bij gebrek aan priesters schoof hij het
geheel op de lange baan. De Ossendrechtse katholieken namen hier geen genoegen mee en
wendden zich tot het “Wetgevend Lichaam”. De nuntius erkende de ernst van de zaak en
schreef op verzoek van de vicarissen een brief naar Rome, om instructies hoe in deze te
handelen. De strijd was nog niet gestreden.

Door de weigering naar de (lastige) gemeenten Ossendrecht en Gastel zijn de gemoederen
op verschillende plaatsen bekoeld.
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‘J De zaak dcr Ossendrechters werd sterk bcvorderd door den repre-
sentanr Cuypcr. ln een schrijven aan dezen protector zette l. van Gils uit-
een. welke de redenen waren. die aan de inwilliging van de wenschen van
die Katholieken in den weg stonden. Beknopr samengevar komt zijn betoog
neer op het volgende : zoo haast was her nier bekend. dat de Ossendrechtsche
gemeente kans had om een priester te krijgen in de nieuwe bekomen kerk
of tot de vicarissen werden uit verschillende plaatsen. die of reeds de oude
kerk rerugbekomen hadden of deze teruggave binnenkorr verwachtten. ver-
zoeken gericht. om dezelfde facilireiten. Her gelukre eenigen ter neer re
zertenz anderen echter wachtten op den uitslag van de Qssendrechtsche zaak.
om opnieuw re beginnen. En waar zou hct einde zijn. indien er over alle
genaaste kerken ten gunste der Katholieken uirspraak zou worden gedaan?
De gevolgen zouden fataal :ijn.

1° Gebrek aan priesters was er reeds. Dit zou aanmerkelijk toenemcn.
2° Het bestaan der gcestelijkcn was reeds sober, dit moest fataal worden

bij splitsing der pastorieén.
3" De vernederde staat der geesteliiken zou het aantal srucieerenden doen

afnemen.
‘l= Door verarming van de priesterschap en door vermindering van den

luisrer der kerk .zou de invloed op de zeden verloren gaan en zou
her vertrouwen. noodig ter voortplanting van het geloof. aan hen
worden ontnomen.

Om dit alles konden zij. zoolang er geen vaste orde van zaken zou zijn.
geen splitsing van pastoricén in het vicariaat tocstaan.

Van Alphen. aan wien deze brief ter inzage werd gezonden. deelde geheel
het gevoelen van de vicarissen. Ten aanzien van hun beroep bij het Wet-
gevend Lichaam stelde hij vicaris Van Gils gerust met de overtuiging. dat
dit een zuiver kerkeliike aangelegenheid was. die buiten de competentie van
het Wetgevend Lichaam viel. Op 30 ]anuari 1300 besliste de Eerste Kamer
inderdaad in dien geest.

Argumenten rondom het streven van de Ossendrechtse
katholieken naar een eigen kerk en parochie.

Restant van de kerk te Woensdrecht rond 1930
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Een overzicht van de restitutie der kerken in de Zuidwesthoek.

Bergen op Zoom: niet gerestitueerd. Niettegenstaande vele pogingen zijn de katholieken er
niet in geslaagd om de kerk te gerestitueerd te krijgen. Bij besluit van 24
december 1820 werd f 30.000,- toegekend voor de nieuwe kerk, in mil
voor afstand van alle pretentién op de oude.

Hoogerheide: Niet gerestitueerd. De kapel aldaar vervallen.
Huijbergen: Niet gerestitueerd. Niets bekend.
 De kerk is bij “minnelijk vergelijk” naar de katholieken overgegaan. “De

kerk is van de hervormden gekocht” luidde een mededeling. Op 21
december 1801 werd verlof tot gebruik gegeven.

Woensdrecht: Niet gerestitueerd. De kerk is bij de reformatie verbrand.
Putte: Niet gerestitueerd. Reeds in 1797 is door de katholieken om restitutie van

de kerk verzocht. Blijkbaar zijn ze toen niet geslaagd. Ook in 1798 niet.
Volgens decreet van 4 mei 1809 moest de kerk naar de katholieken over-
gaan. Wij hebben nergens kurmen ontdekken ofdit is gebeurd.

Na twee eeuwen verstoten te zijn geweest, werd onder grote belangstelling op tweede
Kerstdag 1801, de eerste katholieke dienst gehouden in de “opgeknapte kerk” in Ossendrecht.
Verschillende aankopen daarvoor waren wat uit de hand gelopen en dreven de schuld op tot
f 2.000,-. Verder doordrammend kocht Noteltiers uit de Zuidpolder het huis van Jan Muts, als
onderkomen voor de nieuwe pastoor, die nog in geen velden of wegen te bekennen was.

De protestanten ergerden zich aan de verbrassingen en aan de overdrevenheid rondom de
processies. Zij tekenden protest aan tegen de bedevaart naar Berendrecht, dat echter twee jaar
later werd afgewezen. Geen vermelding is er over het feit dat de mensen toen in alle stilte via
Kerkepad, Koeleweg en Platluis naar Berendrecht trokken.

In deze periode verbleven we nog onder de Franse bezetters, die eind 1813 ons land
noodgedwongen moesten verlaten en de Oranjes de macht ovemamen. Maar ook dit loste het
probleem van de komst van een eigen dorpspastoor niet op. Ten einde raad werd de
leegstaande “pastorie” in 1818 met f 1500,- verlies verkocht.

Er was wel een koster aangesteld voor de lopende zaken in en rond de kerk. Deze eer viel
te beurt aan Jan Velkgers. Hij had een “tractement” van f 36,- per jaar.

De R.K.kerk en toren waren, na al die jaren met kleine reparaties, nu echt toe aan algeheel
herstel en verbinding. De kosten hiervoor werden beraamd op ruim f 17.000,-.

Via bemiddeling werd een schenking aangeboden van f 8.000,- door koning Willem I.
Welke toezegging werd getekend op 1 januari 1819 te Brussel. De meerkosten waren voor
eigen rekening, evenals de inrichting. De aangekochte stoelen werden onder de gelovigen
verpacht. De resterende ruimte bleef open voor staanplaatsen.

Er ontstond nog enige consternatie door een foute berekening, welke tot gevolg had dat de
vrouw van burgemeester Melsen geen zitplaats had, terwijl daarvoor wel was betaald. Met de
nodige spoed volgde de aankoop van een stoel, die betaald moest worden uit de extra
geplaatste offerblok.
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Schets gemaakt door pastoor Ho en van Hoogerheide
behorende bij een protestbriefaan de bisschop van Antwerpen
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Nogproblemen
Het fraai ogend gedeelte van de Dorpstraat zou voor de i 1.000 inwoners van Ossendrecht
(vooral op zondag) een tevreden gevoel moeten hebben gegeven. De nieuwbouw van de
protestantse kerk en pastorie, het algehele herstel van de katholieke kerk, allebei in de kledij
van IJsselsteen, met raam en deurwerk en de toren met klokken en uurwerk. Maar nee, er
ontstond opnieuw onenigheid, met als “steen des aanstoots” de algemene begraafplaats rond de
R.K. kerk. Niet iedereen wil naast iedereen begraven liggen!

Het gemeentebestuur ging op zoek naar een oplossing. Het kerkhof bleef tot 1828 een
algemene begraafplaats. Er werd een nieuwe plaats aangekocht aan de Bremstraat, toen nog
gelegen buiten het dorp, nu Eikelhof genoemd, verdeeld in gewijde en ongewijde aarde. Het
oude ijzeren kruis werd overgebracht. Een haagbeplanting eromheen sloot aan bij de ijzeren
toegangspoort, een werkstuk van Marijn Tak in 1850.

Sint Gertudisparochie
Na een lange strijd, in onzekerheid, brak een groot moment aan. Rond de jaarwisseling 1833-
1834 kon een heroprichting van de parochie worden gerealiseerd, met als eerste pastoor
Nicolaas van Eekelen uit Hoogerheide. In 1834 volgt de aankoop van huis en schuur, deze
maal als echte pastorie. Om dit gedeelte van aan- en verkoop af te ronden vermelden we nog
dat de R.K. gemeenschap in 1842 eigenaar werd van het “oude kerkhof’.

Niet iedereen wil op zo’n begraafplaats wonen. Wel kwam er een aanvraag binnen van de
weduwe van Gerard Melsen-van de Moer, boerin van de Grote Hoeve op Calfven. Kinderloos
en als groot weldoenster van de kerk wilde ze graag een woning op die plaats bouwen, met de
aantekening daarbij, dat dit alles na haar dood eigendom zou worden van de kerk. Soms zijn er
dingen die je niet kon weigeren! !!

De woning werd na haar dood nog bewoond door de familie Voncken-Koch en het
schildersgezin Sprangers. In 1908 volgde afbraak.

Bij de nieuwbouw van de kerk in 1896 zijn ook de graven verwijderd en de restanten
overgebracht naar de andere begraafplaats. De vraag aan pastoor Wijtvliet of bij het Laatste
Oordeel ieder weer op zijn eigen benen terecht zou komen, kon door hem niet worden
gewaardeerd.

Onderwijs
Op de kaar van Adan anno 1761, werd aan de Kerkstraat een gebouw dat dienst deed als
school, ingetekend. Uit reparatierekeneningen stellen we vast, dat het in steen was
opgetrokken en voorzien van een rieten dak. In de zuidelijke Nederlanden noemde men zoiets
een schoolhut. Het onderwijs dat er plaats vond moest algemeen zijn, maar was sterk
protestants getint. Dit blijkt uit vermelding over de periode 1720-1809 van deze
kerkgemeenschap, dat doorgee : de school begint ‘s morgens met een m0rgen- en
avondgebed en geen paapse boeken worden geleerd (1747). Bij controle zijn geen paapse
scholen gevonden (1759).
Een algemeen gegeven was, dat de school tijdens de zomer bijna stil lag.

Na diverse reparaties in de loop der jaren, was dit schoolgebouw i 1850 aan vervanging toe.
Er werd een ander pand aangekocht, oostelijk grenzend aan de gereformeerde kerk en bedoeld
als openbare school voor jongens en meisjes.
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Interieur van de R.K. kerk te Ossendrecht voor 1896

Ook van katholieke zijde kwam er actie.
Op de Berghoeve waren in 1847 enkele kamers beschikbaar gesteld, waarin drie zusters uit
Oudenbosch onderricht gaven aan katholieke meisjes. Dit kreeg in 1900 een vervolg, toen in
het dorp een zusterklooster werd gebouwd met klaslokalen.

In de opmars van het rijke Roomse leven werd in 1922 de bovengenoemde openbare school
overgedragen aan het R.K. kerkbestuur “Sint Gertrudis”. Dit bestuur liet bij ouders van
schoolgaande jongens lijsten circuleren, waarop men door middel van het plaatsen van een
handtekening akkoord kon gaan met deze overdracht. Het werd (vanzelfsprekend) een R.K.
jongensschool “Sint Jan” genaamd.

Protestanten waren welkom, of gingen in de loop van hun schooltijd over naar ander
onderwijs. De blijvers hadden geen problemen. De meisjes vertelden meer moeite te hebben
met de zusters die onderwijs gaven.
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Oncferkomens, kerken en pastorieén van predikanten en pastores
van Ossendrecht 1/anafrfe 15e eeuw tot Fiecfen

Onderkoinen predikant van Ossendrecht
- \X/ocnsdrecht.Voormalig ccllcnzuster-
kloostcr Bergen op Zoom, 1614 - 1628.
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Geen doorbraak
In de Zuidwesthoek van Brabant, met daarin Bergen op Zoom en Antwerpen als bolwerken,
volgde geen grote doorbraak in protestantisering van dit gebied. Bewonderswaardig dat een
aantal mensen in Ossendrecht en Hoogerheide zich bleef inzetten voor een predikant
hervormde kerkdiensten en onderwijs.

Dit jaar, 1998, is door vacature wederom een nieuwe dominee benoemd, die als de 43e
werd bijgeschreven, in een tijdvak van bijna vier eeuwen. Deze vrouw ging voor tijdens een
kerkdienst, waarin dank werd uitgesproken voor het feit dat hier precies 200 jaar geleden de
eerste steen werd gelegd voor een nieuwe kerk en pastorie. Niet iedere dominee zal zo’n
feestelijk entree hebben gekend.

Handhaving
Bij deze herdenking blikt men terug en zoeken we naar redenen, hoe en waarom dit
streekgebeuren met Ossendrecht als middelpunt zijn beloop hee gehad.

De eerder genoemde heren van de Heerlijkheid Hoogerheide-Ossendrecht stonden aan de
wieg van de reformatie hier ter plekke. Vanaf hun buitenverblijf op de Berghoeve gaven ze
steun en voerden hervormingen door, maar niet alleen uit geloofsovertuiging. Door voordelige
aankopen waren ze in het bezit gekomen van de kerk, hoeve, bebouwingen, zand- en
kleigronden, die allemaal beleend konden worden.

Vanaf het jaar 1652 werden de neerlanden van Ossendrecht ingepolderd en lag voor de
sterksten een nieuw economisch wingebied, waarbij de voorkeur uitging naar geloofsgenoten
als pachters. Er werden tien boerderijen gebouwd.

De protestantse landmeter en onderwijzer Nicolaas Moyses bracht het geheel anno 1667 in
beeld. Bij de watersnoodramp van 1682 ging deze uitbreiding geheel verloren. Een inke
nanciele strop en reformatoiisch gezien een stap terug. Gedeeltelijke herindijking, enkele

jaren later, van de z.g. Noordpolder, had niet meer dezelfde allure van voorheen

Er moest tot 1743 worden gewacht, vooraleer het andere gedeelte, dat Zuidpolder werd
genoemd, weer kon worden ingedijkt. De uitvoering kwam tot stand door baron Cornelis van
Aerssen. Zijn opvolgers hielden het voor gezien en verkochten in 1761 de Heerlijkheid aan de
markies van Bergen op Zoom.

Maar niet alles ging over. Maria van Aerssen voerde de titel “Vrouwe van de Zuidpolder”.
Ze was gehuwd met Christiaan Heinrich Godlieb, baron van Polnitz en generaal majoor der
infanterie in Staatsdienst. Van de bezittingen, welke zij samen in Ossendrecht hadden, maakte
o.a. ook een hoeve van 100 ha in de Zuidpolder, gelegen aan de tweede lange weg bij de
Puttoorkreek, deel uit. Hier ontstond, nadat de Van Aerssen’s de Berghoeve hadden verlaten
een nieuw steunpunt voor het protestantisme in Ossendrecht.

Door toedoen van de testamentaire Justines Emst Steuwvald, Luthers predikant te Bergen op
Zoom, en Adolf Carel baron van Bentinck, werd na de dood van de heer Godlieb, de hoeve in
1805 verkocht aan Henry Francois Xavier Cogels. Zijn testamentaire deden i 50 jaar later
hetzelfde ten gunste van Meeuwis van Lindonk.

Omdat de pachter in de koopakte niet altijd werd vermeld mogen we toch aannemen, dat
Jacobus van Lindonk de eerste is geweest. Deze man was in 1737 diaken bij de protestantse
gemeente.

Comelis van Lindonk, die in 1752 in Doel trouwde met Pieternella Verpoorten, kocht in
1760 het Dijkhuis in Ossendrecht. Hij verkocht dit weer in 1770 en vertrok naar de hoeve
(Lindonk). Zij hadden zes kinderen.
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Adriana Gerardina en Marie van Lindonk

Gedeelte uit stamboom Van Lindonk

Jacobus van Lindonk.

Cornelis van Lindonk, 25-12-1752 gehuwd met Pieternella Verpoorten. 6 Kinderen.
Pieter van Lindonk (1761-1822), 26-8-1786 gehuwd met Johanna Quist (1761-1842)
4 kinderen.
Meeuwis van Lindonk (1796-1880), 25-5-1825 gehuwd met Maria Joppe (1800-1884)
(50 jaar getrouwd) 3 kinderen.
Pieter van Lindonk (1826-1915), 6-6-1848 gehuwd met Pieternella Apolonia
van Nieuwenhuyzen (1822-1854).
Uit dit laatste huwelijk werden twee dochters en een levenloze zoon geboren.

Voor deze twee protestantse dames van de zeer gefortuneerde Pieter van Lindonk (hij bezat
nog twee grote boerderijen in Steenbergen) was er geen partij in Ossendrecht. Een gemengd
huwelijk was uit den boze. Het verhaal vertelt verder dat Marie en Adriana Gerardina tijdens
de Ossendrechtse kermis, wel met de zonen van burgemeester Melsen mochten dansen, maar
daar hield het mee op.

Foto stamboom Van Lindonk, bij gelegenheid van de 80e verjaardag van Pieter van Lindonk —)
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Maar liefde kent geen (dorps)grenzen en zo ontstond er contact met de in Kmisland geboren
boerenzoons Willem en Dankert Sneep. Het gevolg hiervan was, dat op 24 juli 1873 met veel
pracht en praal twee huwelijken werden voltrokken.

Bij de stallen aan de overkant van de boerderij werd voor Willem en Marie een nieuwe
woning gebouwd, terwijl Dankert en zijn vrouw het ouderlijk huis gingen bewonen. Vader
Pieter, reeds vanaf 1854 weduwnaar, nam zijn intrek, als rentenier, in de kapitale woning
tegenover de hervormde kerk, welke eens herberg “de Gouden Leeuw” was geweest en reeds
lang eigendom van Van Lindonk.

Deze mensen, met na hen de families Sneep, van Gorsel en Stoutjesdijk, waren zeker een extra
steun voor de hervormde gemeenschap. De dominee, a romstig uit diverse windstreken en zich
geplaatst ziend in dit overwegend katholiek grensdorp, zal vaak zijn oor bij deze families te
luisteren hebben gelegd.
Ook andere gunsten, zoals vervoer met het rijtuig van de boer, een gi in natura en wat
nanciéle aanpassing voor de kerk waren voor de dominee even welkom als voor de pastoor.

Pieter van Lindonk schonk, naast vele ander dingen, in 1898 ook een nieuw kerkorgel bij de
herdenking van het honderdjarig bestaan van de kerk, onder voorwaarde dat de krant dit niet
moest weten. Natuurlijk mag in deze kleine gemeenschap niemand tekort gedaan worden, die
naar eigene vermogen en inzet aan de hervormde gemeente heeft bijgedragen. Dat zal de heer
Barents, vijftig jaar koster en organist, een man met ervaring, zeker met overtuiging hebben
beaamd.

De samenleving

1
De politie-agenten, die meestal uit protestantse streken kwamen, waren

ondergebracht bij de families Frans van Loon en Dien Fraters
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T Delegatie van “Dennenheuvel ” op bezoek bij dominee Scholten

1' Overwegendprotestantse instelling “Dennenheuvel”

1
‘e
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De in 1966 gerenoveerde kerk en pastorie in huidige staat

Na W.O. II, wanneer veel zaken in een stroomversnelling geraken en het migreren toeneemt,
verliezen we meer en meer het beeld van vroeger. De vraagt zou gesteld kunnen worden: hoe
was de samenleving protestant en katholiek, zochten ze elkaar op of woonde men verdeeld in
het dorp?

Na 1700 was er uitbreiding op de Aanwas door eerdergenoemde familie Van Lindonk en
Jacobus Vercouteren-Van Lindonk, wonend in herberg “De Ketel”. De familie Raats in het
Dijkhuis en o.a. Oosthoek in het tegenwoordige museum.

Op Calfven, in de Grote Hoeve, de landbouwers De Bruin en Raats. Op het dorp, dat zich
uitstrekte tot aan de Zanddijk, De Mey, Morin, Elperdink, Prins, Basteyen en Deyts. Weer
later op de Aanwas burgemeester van Halteren, Vercouteren, Mattheeussens, Vercouteren,
Pagee en Wagenaar.

Rond 1850 kwam de familie Adan naar Ossendrecht. Volgens gemchten zouden ze vroeger
protestant zijn geweest. De waarheid lag misschien wat anders. Een katholiek bmidspaar kon
vroeger trouwen voor de dominee. De wet aanvaardde dit. Het had een “meerwaarde” voor
mensen die streefden naar een rijksbetrekking. Adan had als landmeter, kaartenmaker zo’n
functie vroeger.
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Het tegenwoordige, fraaie, interieur van de protestantse kerk te Ossendrechtgezien in de richting van
het liturgisch centrum. -Foto uit de archiefcollectie van de protestantse gemeenschap.

Rond 1900 kwamen er enkele protestantse gezinnen naar Ossendrecht i.v.m. met de komst van
een marechaussee-brigade en grensdouanen. Om verschillende redenen kwamen over een wat
langer tijdvak protestanten uit Tholen naar Ossendrecht. Zoals o.a. Van Dijke, Wagenaars,
Van de Zande en Bevelander, die besloten tot een gemengd huwelijk over te gaan. Vervolgens
zoeken ook de gezinnen Hoek en Stoutjesdijk hun geluk in Ossendrecht en dat doet ook de
heer Elebaas.

Aan de Putseweg verscheen K0 Ruissen als uitvoerder van ontginningswerk in Hoogerheide en
Ossendrecht, in dienst van Jan van de Velde, oesterkweker uit Yerseke.

Aan dezelfde Putseweg werd in 1911 “Rust- en herstellingsoord Dennenheuvel” gebouwd. Een
overwegend protestantse instelling met goede betrekkingen naar de hervormde gemeente.
Vanuit die tijd dateert ook de komst van de waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland, die voor
hun medewerkers daar twee woningen bij bouwden.
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Op het dorp woonden op kleine schaal steeds wisselende politie- en douanebeambten, of zij
verbleven bij de hospita’s Dien van Loon-Fraters ofDien Musters.
Ter aanvulling van deze plaatsbepalingen vennelden we nog dat van 1750 tot en met 1939 in
de gemeenteraad van Ossendrecht zitting hadden: Martien Kersemans, Bastiaan Verpoorten,
schepenen; Meeuwis van Lindonk, Jacobus Vercouteren en Dankert Sneep, raadsleden.
De heer A. van Halteren was van 1798 t/m 1821 gemeentesecretaris en vervolgens tot 1845
burgemeester van Ossendrecht. De heer B.G. van Gorsel bood als wethouder zijn diensten aan
van :1: 1920-1937.

Besluit
Vanuit onze geloofsgemeenschap gezien komt het steeds minder voor dat, in tegenstelling tot
vroeger, bezwaar wordt gemaakt tegen b.v. het gemengde huwelijk, toetreden tot
verenigingen, kiezen van een werkkring, enz. Het is allemaal wat achterhaald.
In een verhaal over meerdere eeuwen maakten we kemtis der heren en ambtenaren vanuit de
reformatie. Na het tijdperk Napoleon de opbloei van het rijke Roomse leven, vooral in de
dorpen.

Nu we in een nieuwe fase zijn beland trekken we samen op en laten elkander ongemoeid in zijn
of haar overtuiging. Dat we samen herdachten dat 200 jaar geleden de nieuwe protestantse
kerk werd gebouwd, is een stap in de goede richting, temeer omdat de dankdienst kon
plaatshebben in de R.K. kerk. Voor degenen die erbij wilden zijn, waren we even samen op
deze “oude historische plek”.

Hoogerheide, december 1998.
P.J. van den Bussche.

Frans Bolders in sept. 1936 met de
parmantig meestappende “Sjakske ”
van den Bussche ter hoogte van de
protestantse kerk te Ossendrecht.

~ P.S.: het “manneke” is de latere
_ kroniekschrijver van Ossendrecht
‘ de heer PJ van den Bussche
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‘Twee Ossendrechtse schilders vereeuwigden
het oude luzrkje dat tn 1896 verdmeen

Schtlrler van het schilderlj met lijst. met ztcht
op dc kerk vanuit het ‘Utjverstraatje. is lphons Sprangers

‘J-lat schilclerij zonder lljsl. met Zlcht op do luzrk vanachler aan
woning in cle ‘Kerkstraat. Ls van een zoon van kutper ‘Uan Qiouclt
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Bronvermelding

Rijks archief ‘s Gravenhage:
. Stamboomonderzoek familie van Aerssen.
. Met dank aan de heer Bakker.

Leiden: Nederlands archiefvoor Kerkgeschiedenis:
. Serie deel L.VII 1976 Blz. 31 t/m 61.
. Biogra sche Lexion voor geschiedenis van Nederlands Protestantischme deel II Kampen

1 983 .
. Biogra sch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in Nederland onder redactie

van Dr. J.B. de Bie en Mr. J. Loosjes, eerste deel A en B.
. L.J. Rogier. Geschiedenis van het Katholicisme in de Noordelijke Nederlanden 16e en 17e

eeuw, deel II.
. Amsterdam MCMXLVII, tweede druk.
. Repertorium van Nederlands Hervormde predikanten door Drs. G.J. Jaspers, deel II Schets

van Abraham Costerus leven en werken.
. Costerus door A. van Loo, twee delen Anatomic 2581 Dosier verwerving.

Bergen op Zoom: Gemeente archiefen Rekenkamer:
. Inventaris Hervormde Gemeente te Bergen op Zoom door C.D. Vanwesenbeeck

1630-1951, 689-783.
. Hervorming te Bergen op Zoom, J. Kleijntjes en C. Slootmans.
. Cijnsregister Ossendrecht 1396 met kaart van Adan.
. A.R.R. no. 2622 - 2527 - 905 - 907.

Antwerpen:
. Stads archief: Kerkgeschiedenis en doopboeken.
. Stadsbibliotheek: Geschiedenis Fransiscus Costerus.
. Boekwerken: Abraham Costerus.

Breda:
. Kerk archief: Gertrudis parochie Ossendrecht.
. Kadastergegevens: kaart van Ossendrecht 1830.

Zevenbergen: Streek archiefNassau-Brabant met oud archiefOssendrecht:
. Kadaster no. 1632-1635.
. Notarieel archief 1157.
. Resolutieboeken 1798 tot 1820.
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Literatuur:
. “Gedenkboek Protestantse Kerkgemeenschap Ossendrecht - Hoogerheide rond 1800”, door

Prof. Ir. J. Schoonhoven.
. Boekdruk in Antwerpen vanaf 1496.
. Wilco Poortman uitgeverij boekencentrum B.V. ‘s Gravenhage.
. “De Bossche Bijdrage” onder redactie van A. Franken, Ferd. Fransen en Dr. T.H. Goosens.
. “De resititutie der kerken in de Franse tijd”, door P. Noordeloos.
. Tijding 1991-1, “de vlucht van 1583-1593 en brief Abraham Costerus”, door Rochus J. van

den Bergh.
. Tijding 1997-3. “Waterbelang in Ossendrecht, familie van Aerssen”, door P.J. van den

Bussche.
. Kleine Winkler Prins van Elsevier:

“Johannes Calvijn 383”.
“Ulrich Zwingli 1810”.

. La Rousse: “Laurens Jansz. Koster 540”.

. “Fransiscus Costerus”, door Kannunik J. Muyldermans.

Met dank aan:
. Hr. J. van Dooren, tekenwerk.
. Hr. en mevr. Van den Bergh, tekstverwerking en lay-out.
. Hr. E. Suijkerbuijk, transcriberen.

Foto verzameling:
. P.J. van den Bussche.

89



DOELSTELLING VAN DE HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER".
opgericht 27 maart 1977 .

De Heemkundekring "Het Zuidkwartier" is een vereniging zonder winstgevende of politieke
oogmerken. Ze neemt ten opzichte van alle instanties een neutrale houding aan.

Haar werkterrein omvat het grondgebied der Zuidwesthoekgemeenten.

Zij stelt zich, met inachtneming van het bovenstaande, ten doel:

1. Het bevorderen van belangstelling op heemkundig gebied voor de omgeving door het geven van
voorlichting, het organiseren van lezingen, cursussen, excursies, tentoonstellingen en andere
evenementen.

2. Het beoefenen enter kennis brengen van de regionale geschiedenis, genealogie, antroponymie,
topogra e, toponymie, geologie, bodemkunde, waterhuishoudkunde en geomorfologie.

3. Het vastleggen van dialecten, al dan niet overgeleverde verhalen, rijmen, uitdrukkingen, enz.

4. Het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, ambachten en folkloristische
activiteiten.

5. Het ijveren voor het behoud van waardevolle landschappen en bouwwerken en cultuurhistorisch
en heemkundig waardevolle zaken.

6. Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere voorkomende publicaties.

7. Alles te doen ofte bevorderen wat in een heemkundig kader te plaatsen valt.
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SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

De heer L. Timmermans
Dorpsstraat 55, 4634 TN Woensdrecht
E 0164 - 612546

De heer L. van den Bergh
Aviolandalaan 29, 4631 RP Hoogerheide
T 0164 - 613339

De heer J. Halters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
§ 0164 - 672854

De heer A. Mattheussens
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
E 0164 - 672662

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

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

De heer J. van Loon
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht
E 0164 - 672782

De heer P. Meeuwisse
De Tulp 21, 4631 AJ Hoogerheide
B 0164 - 613742

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

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

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

91

voorzitter

onder-voorzitter

secretaris
exteme zaken

penningmeester

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid

bestuurslid



Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring "Het Zuidkwartier"

1 Heemschut L. Timmermans , Dorpsstraat 55,
4634 TN Woensdrecht, tel 0164 - 612546.

2 Toponymie A.J. Kools, Don Boscostraat 14,
4641 IP Ossendrecht,te1. 0164 - 673983.

3 't Kwartier J. Wils, Prins Hendrikstraat 35,
4631 KB Hoogeheide, tel. 0164-612447.

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

5 Archeologie E. Jansen, Prins Hendrikstraat 28,
4631 KC Hoogerheide, tel. 0164-614591.

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

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

8 Redactieraad L.F. van den Bergh (a.i.), Aviolandalaan 29,
4631 RP Hoogerheide, tel. 0164 - 613339.
Inleveren kopijz Stenenhoef2,
4641 CH Ossendrecht, tel. 0164 - 672854.

9 Oude talen, gezegden, spreuken, etc. W. Gro en, Antwerpsestraatweg 129,
4631 RA Hoogerheide, tel . 0164 - 612441.

10 Evenementen Bestuur.

11 Documentatie P.J. van den Bussche, Kromstraat 3,
4631 KH Hoogerheide, tel. 0164 - 613374.

12 Kruidentuin A.P. Princen, Burg. Moorsstraat 25,
4631 EC Hoogerheide, tel. 0164 - 620187.

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

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

15 Genealogie A. van Veldhoven, Pottenbergen 6,
4641 HK Ossendrecht, tel. 0164 - 674505

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

Het bestuur vetwelkomt suggesties van onze leden voor eventuele andere werkgroepen.
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Op de voorplaat een fragment van

de kaart van Jacop van Deventer,

cartograaf 1512 - 1575, gecopieerd

met toestemming van de uitgever,

M. Nijhoff te ‘s-Gravenhage.




