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Het Zuidkwartier betreft het gcbied

ten zuiden van Bergen op Zoom,

omvattende de plaatsen Hoogerheidc,

Huijbergen, Ossendrecht, Putte en

Woensdrecht.
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Van de redactie

Tijding 2003 nummer 1 staat in het teken van de Brabantse wal en is inhoudelijk
gebaseerd op werkzaamheden van de ‘oude’ redactie zoals deze tot eind 2002
functioneerde. De nieuwe redactie heeft alleen zorg gedragen voor de productie en zal dat
ook voor nummer 2 van dit jaar nog verzorgen, daar de teksten hiervoor al grotendeels
bestaan.

Een belangrijk deel van deze eerste Tijding is gevuld met dc tekst van dr. C. Kasse
(Vrije Universiteit Amsterdam). Deze tekst is onderdeel geweest van de excursie voor dc

Nederlandse geologische vereniging, zoals die in april afgelopen jaar is verzorgd.
Een wetenschappelijke tekst die wij integraal hebben overgenomen. Wellicht Wat minder
gemakkelijk leesbaar dan u meestal gewend bent, maar zeker de moeite waard. Ook aan
de toekomst besteden We in dit nummer aandacht. In het artikel over de naamgeving van
plan De Hoef, kunt u het advies lezen dat onze Heemkundekring op verzoek heeft
uitgebracht aan het gemeentebestuur. Voor de volledige inhoud verwijzen wij u naar
onderstaande inhoudsopgave.

In Tijding nummer 2 hopen wij u meer te kunnen vertellen over de toekomst van dc
Tijding, aan dc hand van het redactionele beleid, dat we de komende maanden willen
vaststellen. Suggesties van u als lezer zijn en blijven bij de redactie uiteraard van harte
welkom.

Inhoudsopgavez Blz.
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3. Straatnaamgeving plan De Hoef 7
4. Excursie Nederlandse geologische vereniging, (13 april 2002) 14
5. Ossendrechtenaren - kostwinners en hun adressen - periode 1830-1863 38
6. Wie kent wie ? Twee schoo1foto’s 48
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Eeuwenoude vennen in het Woensdrechtse landschap (2)

In de vorige a evering ben ik gestopt bij het Zwartven, dat in 1934 door de gemeente
Woensdrecht werd aangekocht om er in werkverschaffingverband landbouwgrond van te
maken. Ik wil proberen nog enkele vennen op te zoeken die we in ons Woensdrechtse
landschap tegenkomen.

’t Waschven (1)
Zuidelijk onder het dubbele “Afgelate venne” ligt in 1743 ’t “Waschven”. Ik vraag me af of in
dit ven het zilverwitte heidezand gewassen werd dat door onze voorouders op de tegelvloer in
de “goeie kamer” als tapijt werd uitgestrooid. Naar ik hoorde Werd in de plaatselijke
stamcafés dit witte zand ook in de spuugbak gebruikt. In vroeger jaren werd er door de
mannelijke bevolking veel tabak gepruimd; het door dit pruimen opgewekte speeksel kon dan
kennelijk in een speciale, met dit zand gevulde spuugbak gedeponeerd Worden. Er schijnen
zelfs door de cafébezoekers wedstrijden gehouden te zijn Wie het meest precies zijn spuugsel
in de bak kon mikken. Een allesbehalve frisse bedoening lijkt me zoiets.
Maar goed, in 1850 vinden we ditzelfde ven terug onder de naam “Meeuwisse ven”; dit zou
kunnen duiden op de naam van een nieuwe eigenaar of iemand (ene Meeuwisse) die bij dit
ven is gaan wonen, daar alle vennen toen vrij groot van oppervlakte waren en er bovendien
visserijrechten op bestonden. .
Het laatste heeft dan mijn voorkeur, omdat dit hele gebied in 1839 door P.J. Cuijpers werd
aangekocht van het amortisatiesyndicaat. P.J. Cuijpers was de eerste eigenaar en stichter van
het nu nog steeds bekende landgoed Mattenburgh. Het amortisatiesyndicaat was een in 1822
opgericht instituut ter a ossing van de Nederlandse staatschulden.

3



Slechts dertien jaar later, in 1863, is de naam weer veranderd in “Kometenwaschven”. Is er in
die korte tussentijd iets met het ven gebeurd? We zullen het waarschijnlijk nooit te weten
komen.
In 1905 vinden we het weer terug als “Moseven”, terwijl het op een kaart van 1913 als
“Mosven” beschreven staat. Deze naam kan duiden op slijk of modder, mogelijk ook op een
slechte kwaliteit turf. Dan is er nog een mogelijke verklaring: in die tijd werd vaak heel
voorzichtig het mos van de venbodem geschraapt, gedroogd en tussen de houten spanten van
nieuw te bouwen schepen vastgezet. Na het te water laten zwol door het vocht het mos en was
het schip Waterdicht.
Een aantal jaren geleden is dit ven door Defensie helemaal schoongemaakt. Na die
schoonmaak kwamen er voor Nederlandse begrippen unieke planten temg. Ik herinner me
nog namen als fonteinkruid, listen, waternavel, sterrekroos, moerasvergeet-mij—niet. Het
waren vele verschillende soorten, maar het is alweer lang geleden dat ik daar mocht
rondzwerven met enkele co1lega’s van onze zustervereniging NAMIRO. Ik weet nog dat er in
1993 langs de oevers opvallend veel bitterzoet groeide, een plant waarvan de bessen zeer
giftig zijn. Wanneer men op de jonge scheuten kauwt krijgt men eerst een bittere smaak in de
mond, waarna deze overgaat in een zoete smaak. Het is een nachtschadenfamilie; dus raad ik
u aan: wees op uw hoede! Ook dit ven is dus al meer dan tweehonderdzestig jaar oud.
Een ven met een zeer bewogen geschiedenis en zulke unieke plantenrijkdom mag van mij het
predikaat uitzonderlijk mooi krijgen. Het ligt nog steeds op de vliegbasis Woensdrecht dicht
bij de verkeerstoren.

De Kooy (12) en ’t Veerle (13)

Kijken we nu weer naar de kaart van 1743 dan zien we een stuk zuidelijk van. ’t Waschven het
gebied “de Kooy” en daar weer oostelijk van ’t “Veerle ven”. De Kooy was geen ven maar
vermoedelijk een schaapskooi met daaromheen cultuurgrond. Op de kaart van 1850 zien we
dat de naam Veerle ven veranderd is in Eendekooi. De naam Veerle duidt in 1743 a1
enigszins op “veren” dus mag verondersteld worden dat er in die tijd al eenden gevangen
werden.
Omdat het ven de Eendenkooi door een rechthoek omgeven is, vermoed ik dat men toch bezig
was daar de Eendenkooi te realiseren. De in hun trektocht overvliegende eenden werden door
een lokeend in de fuiken gelokt, waarna hen een enkele reis soeppot wachtte. Velen onder u
zullen de vroegere kooisloten nog wel gekend hebben in de buurt van de boerderij van Belde
waar altijd heerlijk geschaatst kon worden. Nu ligt daar een gemeentelijke schaatsvijver.

‘t Meeven (niet op de kaarten)

Pas op een kaart van 1865 vind ik voor het eerst “het Meeven”. In 1862 is daar dicht in de
buurt een huis met een steenbakkerij gebouwd. Vermoedelijk is dit ven ontstaan doordat hier
de leem voor de steenbakkerij is uitgehaald, doch zekerheid daarover heb ik niet kunnen
vinden in de archieven van de familie Cuijpers. Wel is bekend dat de gekapte bomen hier in
werden gebracht om “in te wateren” en daarna werden vemverkt. In 1999 is dit ven
opgeschoond waama ook hier veel nieuwe planten aan de, oevers zijn opgekomen, waaronder
het hertshooi, wat het geheel een eurig aanzien geeft. In de zomermaanden kun je dan ook
vrij veel mensen zien die er even komen genieten van die bloemenpracht. Hier komen naar
schatting zo ‘n 25.000 padden voor omdat het er relatief veilig is. De padden brengen er de
winter door in holen of spleten onder boomstronken. In het voorjaar (rond maart) trekken ze
dan naar het ven om hun eiersnoeren te leggen.
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‘t Bloempjesven (8)

Op de kaart van 1743 komen we noordwestelijk van het Afglate venne het “Boompjes ven”
tegen, maar omlijnd. In 1850 bevindt zich er hetzelfde ven, maar dit heet dan “Bloempjesven”
en ligt de omheining emaast. Vermoedelijk is het water van het Boompjesven afgelaten in een
nieuw gegraven venput om er turf of leem te steken en is daarna de grond van dat nieuwe ven
gebruikt om het oude Boompjesven te dichten. Het Bloempjesven, we weten het allemaal,
stond bekend vanwege zijn overvloedige pracht aan waterlelies. Doch het begint steeds verder
te verzanden en het is doodjammer zoiets moois te zien verkommeren.

‘t Eekelbanksven (9)

Lopen we vanaf hoeve “de Lange Steen”, die overigens vroeger “de Lange Teen” heette, het
bospad in, dan komen we bij de woning waar boswachter Kees Kapitein ooit woonde. Dit was
vroeger de Eekelbankshoeve ofwel Eikelbankshoeve. Hiertegenover is het grasland een stuk
dieper gelegen. Dit was tot 1 1850 het Eekelbanksven, dat ook rond die tijd moet zijn
drooggelegd. Hoe is deze naam ontstaan?
Het heeft wat moeite gekost om daar achter te komen, maar het meest aannemelijke is dat de
hoeve nogal wat hoger gelegen was dan de omliggende gronden en helemaal omringd was
door enorm grote eiken en deed denken aan, u raadt het al, een bank. Dus de Eikenbank
verbastert naar Eikenbank = Eekelbank.
Iets verder is het weiland, zou je zeggen, in tweeen gedeeld door een eikenhakhoutwal. Maar
ook dit was een hoger gelegen wal van eikenbomen. Het tweede weiland was in 1743 een
apart genoemd ven.

Hoeve “het Zandven” — zie (11)
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‘t Balkven (10)

De herkomst van deze naam heb ik jammer genoeg niet kunnen achterhalen, wel gaven enkele
mensen aan dat dit te maken had met het inwateren van reeds gezaagde balken die een pen en
gatverbinding kregen in de dakconstructie van boerderijen, maar of dat juist is laat ik graag in
het midden. Mocht iemand het zeker weten waar de naam BALKVEN vandaan komt dan zou
ik dit graag van u horen.

’t Zandven (11)

Lopen we het pad Lange Steen verder af, dan gaan we bij de viersprong rechtsaf. Links van
dit pad vinden we de boerderij van de familie Huijsmans. Deze boerderij droeg altijd de naam
“hoeve Zandven”. Achter deze hoeve en verder langs het pad liggen de weilanden lager. Tot
: 1900 lag hier het Zandven met een oppervlakte van ongeveer 7 hectare. Een vrij groot ven
dus, waarop ook visserijrechten lagen. De boer had niet alleen visserijrechten, maar deed ook
aan Zandwinning en het afschrapen van het mos van de venbodem.
Het was Zwaar en ondankbaar werk voor deze mensen, Waarvan de meeste niet oud werden.
De hoeve “het Zandven” werd in 1869 door Cornelius L.A. Cuijpers gekocht van J .B. Koolen
en P. Besters. Beide waren landbouwers in Woensdrecht.
Het is jammer dat een groot deel van de wandelpaden in Cuijpers’ bossen helemaal
onbegaanbaar zijn geworden door de modder. Wie er wil gaan wandelen is bijna verplicht
laarzen aan te trekken.

Adrie van Zunderd

Bronnen:
Archief gemeente Woensdrecht, met bijzondere dank aan de heer M.J.A.Schoutens, waar al
het benodigde kaartmateriaal mocht worden geraadpleegd.
Streekarchief Nassau Brabant te Zevenbergen.
Botanische Lexicon van de Lage Landen, door H. Kleijn
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Straatnaamgeving plan de Hoef
De gemeente Woensdrecht heeft aan onze heemkundekring gevraagd mee te willen denken over de
straatnaamgeving van het wijkplan De Hoef. Natuurlijk zijn wij daar graag op in gegaan en er is een
ad hoc commissie benoemd die met de volgende concrete voorstellen is gekomen. We zijn heel
benieuwd of de gemeente ons voorstel gedeeltelijk of in zijn geheel wil overnemen.

Gemeentebestuur van Woensdrecht
Bureau Burgerzaken
t.a.v. M. Nuijten
J. v.d. Heijdenstraat 1
Hoogerheide

Betreft: straatnaamgeving plan De Hoef
Uw brief d.d. 02 januari 2002.

Ossendrecht, 23 juni 2002.

Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij doe ik U toekomen het resultaat van de werkgroep ad hoc van de heemkundekring in zake
de straatnaamgeving in het plan De Hoef.
De werkgroep ste1tU verder voor bij de ingangen van "De Hoef borden te plaatsen, al of niet met
foto’s, met verklaringen van de naamgevingen aan de straten. Op deze wijze zouden nieuwe
bewoners meer betrokken kunnen raken bij hun wijk. Voor nadere infonnatie kunt U contact
opnemen met de heer
J. van Elzakker,
Verl. Duinstraat 2
4631 HS Hoogerheide
tel. 0164-612224

We wensen U veel succes met het plan "De Hoef.

Hoogachtend,

J. Halters, secr.
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Hoogerheide, mei 2002. 9

Aan : Belanghebbenden.
Betreft: Naamgeving project "DE HOEF".
Van : commissie ad hoc van de heemkundekring "Het Zuidkwartier".

Inleiding:
Men hoeft niet al te veel voorstellingsvermogen te hebben om in de plattegrond van het plan "De
Hoef de vorm van een hoefafdruk of een hoefijzer te ontwaren.
Als zulk een afdruk van zo'n plattegrond van het project de indruk geeft dat de ontwikkelaar van
het plan is uitgegaan van een hoe jzer dan is dat als symbool van geluk, een aardige vondst, doch
historisch gezien is de gekozen naam van de eerste hoeve rond 1700 a <omstig, of als hofstede of
als een oppervlaktemaat (ongeveer 32 gemeten = 1 hoeve) "

Er is pas sprake van -D'HOEF- in de spreektaal vanaf de eerste bewoning ( circa 1700).
Voor die tijd echter is het gebied al langer bekend als DEN DUIJN (IJ met 2 puntjes): kaarten uit de
166, 176 en 18° eeuw bevestigen dit overigens. Op deze oude kaarten wordt het gebied steeds
aangeduid als -DEN DUIJN- (den Duijn), soms ook wel -DEN DUYN- (den Duyn).
Pas als het gebied door de markies van Bergen op Zoom wordt uitgegeven aan boeren om de woeste
gronden te gaan ontginnen gaat men spreken van -D'HOEF- (d'hoef) als onderdeel van -DEN
DUIJN- (den Duijn).
Dit woeste gebied, gelegen ten oosten van de gehele Antwerpsestraatweg en de Raadhuis-straat van
nu, werd als woeste grond aangeduid, maar in de literatuur en in beschrijvingen in aktes werd steeds
gesproken over -DE WILDERT-.
Het door de eerste boeren in cultuur gebrachte deel van -DEN DUIJN- van toen, -D'HOEF- van nu,
kunnen we vinden vanaf 1700 op o.a. cijnskaarten 1760.
In 1768 wordt nog meer wildert, nog meer woeste grond dus, uitgegeven en wel ten oosten van -
DEN DUIJN-, richting De Kooy en later zuidwaarts, ten zuiden van de Duinstraat wat nu het
centrum van Hoogerheide is.
Het is prettig te weten dat bij Oostmalle, niet ZO ver hier vandaan in de Kempen, ook het toponiem
D'HOEF voorkomt, als heemkundige naam voor een industriegebied.

Daarom zouden wij als heemkundekring deze naam -D'HOEF- dus, graag willen terugzien in het .
project.
Als hoofdentree van het woongebied: vanuit het zuiden vanuit de Duinstraat, vanaf het Lucas-plein,
de Griblingstraat overstekend.
Men komt dan daar in de toegang naar het grote gebied van -D'HOEF-.
Zonder dat er adressen door ontstaan zou men daar een naambord kunnen plaatsen met
= Naar D'HOEF.
Eveneens als hoofdentree in het westen, waar nu de tandarts woont, zou het mooi zijn, om vanuit
heemkundig historisch perspectief, een hoofdentree te voorzien van de naam
= Naar DEN DUIJN: : dus vanaf de Antwerpsestaatweg.
Beide namen =Naar D'HOEF= en =Naar DEN DUIJN: geven een globale toegang aan tot een groot
geheel en al honderden jaren in gebruik in de spreektaal.
De derde entree tot het project in het oosten, vanuit de Wouwbaan via de Nij verheidstraat, zou men
kunnen handhaven; het verwij st naar het eerste "industriegebied" in de gemeente. Er was daar
sprake van enige nijverheid.
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Globaal zijn we uitgegaan van 3 uitgangspunten:

A: -Het voorstel dat hierbij wordt aangeboden gaat terug naar de in de volksmond al honderden
jaren bestaande landschapsnamen ( toponiemen).
De huidige generatie, maar zeker de toekomstige, zijn erbij gebaat als ze middels deze naamgeving
wat historisch besef kunnen krijgen; en dat nu juist mag een onderdeel zijn van de doelstelling van
de heemkundekring bij de naamgeving: enige trots op streek en taal getuigt van gezond
chauvinisme.
Vandaar toponiemen uit -DEN DUIJN- (den Duijn) en -D'HOEF- (d' hoef) en toponiemen die te
maken hebben met -DE WILDERT-: oostelijk van -DEN DUIJN- en zich uitstrekkend tot aan
Huijbergen.

B: Een andere dimensie is het feit dat namen bij de nieuw te stichten school en/of het nieuwe
medisch centrum zijn te situeren.
-We zijn ons er van bewust dat men graag bekende inwoners van de streek c.q. dorp, die in
maatschappelijk opzicht van grote betekenis Zijn geweest, vemoemd wil zien in het plan; welnu ook
daarover meer in het concrete voorstel.
Deze namen hebben we gesitueerd bij de nieuw te stichten school en het nieuw geplande medisch
centrum.

C: -Voorts geeft de grote ecologische betekenis van het gebied aanleiding om ook de fauna of ora
tot uitdrukking te laten komen in een paar namen van aan natuur grenzende bewoning oftewel van
namen die te maken hebben met natuur op de grens van bewoning en boskant of bosrand. Onze
keus viel op enige veel voorkomende vogelnamen, genoemd ook in het ecologische gedeelte van
het rapport.

Ad A: Landschapsnamen. (toponiemen.)
De namen die in het landschap voorkomen zijn vaak spontaan ontstaan door de mensen die
-DEN DUIJN- zijn gaan bewonen of beboeren. Zij gaven steeds op het gepaste moment iets

kenmerkends aan met een naam om aan te geven waar men woonde of ging wonen of waar men
ging werken. Of door kinderen: waar men ging spelen.
Zo ontstonden namen, die iedereen begreep, lokaal door iedereen gekend werden, doch landelijk
uiteraard vaak afweken van het A.B.N.
Q moet nou juist heemkundig gezien, de eigen aard aangeven:
zo heeft overigens iedere streek in Nederland zijn eigen lokale woordgebruik c.q. streektaal. We
kwamen zo tot de volgende namen in het landschap:

1. NAAR D'HOEF. (Toegang zuid: al genoemd.)

2. NAAR DEN DUIJN. (Toegang west; al genoemd.)

3. ‘T VELDJE. (groen) Een voetbalveldje, aangelegd direct na de 2e wereld-
oorlog door de wat grotere jongens uit de buuit.

3a. ‘T VURSTE D‘HOEF. (bewoning). Het eerste stuk, achter de huidige CHV, direct
achter de huizen aan de Antwerpsestraatweg kon men spelen.

4. DUIJNHOEVE. (bewoning) De eerste hoeve op -DEN DUIJN- van DE HOEF:
circa 1700 eerste bewoning.

5. DEN DRIENK. Een bij de boerderij -DEN DUIJN- behorende drinkgelegen-
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6. ‘T MIDDELSTE D'HOEF.

7. ‘T GROOT BOS.

8. ‘T KASTERBOS.

9. ‘T VOGELVEN.

10. NAAR ONDERE.

11. DEN LOOP.

heid voor het vee.
(onbewoonde dwarsverbinding) Men zou deze naam kunnen
geven aan de onbewoonde dwarsverbinding in de hoefijzer-

vorm, omdat bij de boerderij een kleine boomgaard lag voor
eigen gebruik van de boer.

De wat grotere kinderen speelden wat verder van de huizen
vandaan en mochten naar ‘T MIDDELSTE D'HOEF.

Via ‘T VURSTE D'HOEF en ‘T MIDDELSTE D'HOEF kwam
men in het z.g. GROOT BOS, ook wel ACHTERSTE
D'HOEF genoemd.

Door ‘T GROOT BOS kwam men in ‘T KASTERBOS,
genoemd naar Janus v.d. Poel, oftewel Kaster v.d. Poel; vanaf
de jaren '40 werd dit bos ‘T KASTERBOS genoemd.

Een ven, dat enige mensen menen uit overlevering aan te kun-
nen geven in de glooiing van het weiland in de Nijverheidstraat
richting Het Zandfort. Daar hebben twee vennen gelegen,
Waarvan het ene, het eerste, ‘T VOGELVEN zou hebben
geheten in het verdere verleden.
Wij hebben daarvan geen bewijzen kunnen vinden op kaarten;
de vennen hebben er gelegen, maar de naam ‘T VOGELVEN is
slechts door twee mensen uit overlevering aangegeven,
onafhankelijk van elkaar: een persoon uit Hoogerheide en een
persoon uit Bergen op Zoom. Het nieuw te ontstane moeras /
watergebied krijgt hierrnede een naam.

Als men vanaf de boerderij van "POESJES" de Nijverheidstraat
noordwaarts in reed om te gaan werken, ongeveer 500 mtr.
achter het huis en boerderij zei men:
“we gaan = NAAR ONDERE ="(De kavel tegen de Kooisloot)

(Kooisloot, wandel- en/of fietspad) Het vorige toponiem
-NAAR ONDERE- was het gebied dat grensde aan DEN
LOOP (de Kooisloot).
Op alle wat modernere kaarten en tekeningen ziet men steeds
staan Kooisloot, die loopt vanaf De Kooi. ,
Maar op alle kaarten, al eeuwen oud, staat steeds aangegeven
dat men deze sloot DEN LOOP noemt.
Het zou te ver gaan op alle kaarten de naam Kooisloot te gaan
vervangen door DEN LOOP, maar men zou het paadje dat nu
loopt van de Nijverheidstraat, de Kooisloot overstekend naar
de Wipstraat, uitkomend op Het Zandfort als DEN LOOP
kunnen gaan aanduiden. Men zou dit nieuw te construeren
wandel- en fietspad dus DEN LOOP kunnen gaan noemen.
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12. ‘T ACHTERSTE D‘HOEF.Men ging spelen in ‘T GROOT BOS of ‘T ACHTERSTE
D'HOEF.

13 BOS VAN PANNENHUISKE. De westelijke entree vanaf de Antwerpsestraatweg
-DEN DUIJN- in, geeft toegang tot het totale gebied, doch in
het noordelijk deel is sprake van
a: de Wei van Pannenhuiske en van
b: het BOS VAN PANNENHUISKE.
Het BOS VAN PANNENHUISKE blijft op de tekeningen
gehandhaafd in het ecologisch gedeelte;
de Wei Pannenhuiske wordt verkaveld; daarover straks meer.

14. GARAGE WEST. Helemaal in het oosten: het gebied bestemd voor bewoning.
Deze naam zou men kunnen handhaven omdat het geheel al
tientallen jaren zo wordt genoemd. Het is genoemd naar de
werkplaats van de vliegbasis Woensdrecht, die daar was
gevestigd voor Wereldoorlog II en waar een gedeelte van de
basisschool in gevestigd is geweest gedurende enige jaren na
W.O. II.

15. POESJE VAN OSTAAY. De eerste weg links in de Nijverheidsstraat. Deze markante
naam, en velen weten wie en wat er wordt bedoeld, is een
prachtig toponiem omdat de familie van Ostaay vanaf de eerste
helft van de 19e eeuw heeft geploeterd op het in cultuur brengen van
dit gebied, ten westen van de Nijverheidsstraat en
ten oosten van DEN DUIJN.
Een van de eerste wegen die aangelegd worden zou men deze
naam kunnen geven als eerbetoon aan de generaties van
Ostaay, die hier woonden en werkten en met de koosnaam
-POESJE- bij iedereen bekend werden.

18. DE WILDERT. De weg die aansluit op de weg naar de Wouwbaan, dus de
Nijverheidsstraat, de vierde weg links vanaf de Duinstraat
-DE WILDERT-.
Geploeterd is er in dit gebied, vanwege het feit dat het woeste
grond was: heidevelden, duinlandschap, onvruchtbaarheid.
Eeuwenlang hadden in dit gebied op- DE WILDERT- de
woeste Grond, mensen hun schapen en koeien laten grazen op
de gemeenschappelijk te beweiden heidegronden.

Niet alleen werden daar boerderij dieren te grazen gezet, maar
ook werden er vele bijenkorven geplaatst in verband met de
bijenwas- en honingteelt; daar moest overigens wel belasting
(tienden) over betaald worden.
Vandaar de tweede weg links:

16. LAMMERTIENDE en de derde weg links:

17. BIJENTIENDE.

12



B. Namen van bekende personen uit het verleden, die zich hebben onderscheiden:

19. Dokter van de Kar(1aan, straat. ....) Huisarts in de vorige eeuw gedurende
tientallen jaren.

20. Mevr. Timmers - Van Gogh (laan, straat....) Vroedvrouw in de vorige eeuw gedurende
tientallen jaren.

21. Meester Coremans (laan, straat ) Bovenmeester in de vorige eeuw gedurende
tientallen jaren.

Het toeval wil dat genoemde personen woonden in of dichtbij -DEN DUIJN- c.q. -D‘HOEF-. Dat
geeft een extra dimensie aan de namen van deze personen en een extra reden ze te vemoemen.

C. Namen met betrekking de fauna in het gebied, te denken aan de zeer populaire wildzang van

22. De Groenling.
23. De Putter.
24. De Kneu.

Ons voorstel is deze namen te geven aan de straten die gaan ontstaan bij de westelijke hoofdingang
vanaf de Antwerpsestraatweg en daar dan ten noorden van tegen de noordelijk gelegen natuur.
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Een stukje Brabantse Wal: Koeleweg Ossendrecht anno nu —+

Hoek Koeleweg-Laagstraat in Ossendrecht ‘

v-
»:-ii:-.1»-. ~a.w-In

Ook de Maareberg in Ossendrecht (zie ook g. 7). Bron: fotowerkgroep Heemkundekring
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6 Dezelfde Koeleweg maar dan in 1944 — 1946

Hiema volgt een onverkorte versie van een excursie van Dr. C. Kasse verbonden aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam over de Brabantse Wal. Misschien zal niet altijd alles voor ons
leken even begrijpelijk zijn maar in verband met de auteursrechten hebben wij gekozen voor
het weergeven van de gehele tekst. Vooral de gekleurde kaarten lijken ons heel interessant.

Nog een tip: ga ook eens kijken in het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum in
Oudenbosch waar de gelaagdheid van onze unieke Brabantse Wal heel uitgebreid en
interessant in beeld is gebracht. (Adres: Markt 30a)
De redactie.

EXCURSIE VOOR NEDERLANDSE GEOLOGISCHE VERENIGING,
Afdeling Mark en Vliet, 13 april 2002

Aardkundige waarden (geologie, geomorfologie, hydrologie) van de Brabantse Wal
(Geologisch = aardkundig, geomorfologisch: geo = aarde, morfologie = vormleer,
hydrologie = kennis van het vloeibare water in de aarde, inzake van de stand en de stromingen van
het grondwater, en van de samenstelling van het water der minerale bronnen. Redactie)

EXCURSIEGIDS

o.l.v. Dr.C. Kasse,
Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen,
Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1085,
1081 HV Amsterdam
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Inleiding

De excursie vindt plaats in west Noord-Brabant (Brabantse Wal en omgeving Ossendrecht
/I-Ioogerheide) en de punten liggen dicht bij elkaar zodat er niet veel gereden hoeft te worden.
Ik hoop op de excursie te kunnen laten zien waarom dit gebied zo interessant is vanuit
geologisch, geomorfologisch en hydrologisch en dus aardkundige waarden oogpunt.

West Brabant is een landschappelijk zeer divers en aantrekkelijk gebied. Uitgestrekte heide-
velden, bossen en vennen geven het hoger gelegen oostelijk deel van het gebied een gesloten
karakter. Op de overgang van hoog naar laag liggen de nederzettingen (Ossendrecht, Hooger-
heide, Woensdrecht, Bergen op Zoom) met hun oude bouwlanden. Het lagergelegen weste-
lijke deel bestaat uit een open polderlandschap met karakteristieke dijken. De landschappe-
lijke diversiteit en aantrekkelijkheid vindt zijn oorsprong in de geologische verscheidenheid
van het gebied.
West Brabant is een gebied met een Zeer gevarieerde geologische opbouw. Zeer oude
geologische eenheden als de Klei van Tegelen (ca. 1,5 miljoen jaar) en Zeer jonge afzettingen
van bijvoorbeeld de Duinkerke Afzetting, die nog steeds gevormd wordt op de schorren en
slikken, komen in een beperkt gebied naast elkaar voor. Die geologische diversiteit wordt ook
weerspiegeld in de geomorfologie van het landschap: de oude formaties komen voor op het
hoge Brabantse deel op ca. 20 m + NAP, terwijl de jonge afzettingen voorkomen in het lage
Zeeuwse deel dat iets boven de huidige zeespiegel ligt. Deze twee grote landschappelijke
eenheden worden gescheiden van elkaar door de zogenaamde Brabantse Wal; een noord-zuid
georiénteerde steilrand die het hoge van het lage deel scheidt. Het grote reliefverschil over
korte afstand leidt tot een sterke landschappelijke gradient (= verloop) in grondsoorten,
vegetatie en hydrologie. Op het hoge deel vindt voomamelijk infiltratie plaats van licht zuur
regenwater dat op zijn weg door de bodem kalk oplost en transporteert. Aan de voet van de
Brabantse Wal komt dit met opgeloste kalk aangerijkte grondwater als kwelwater omhoog.
Deze bij zondere situatie leidt tot potentieel zeer gevarieerde vegetatietypen en de laatste jaren
zijn meerdere terreinen aan de voet van de Wal opgekocht door natuurbeschenningsorganisa-
ties.
Uit het bovenstaande blijkt de grote landschappelijke waarde van het gebied, maar zoals op
vele plaatsen in Nederland is ook hier de (econornische) druk op het landschap groot. Ik noem
de volgende elementen:
0 West Brabant ligt in de corridor tussen de havengebieden van Antwerpen en Rotterdam.

In de jaren zestig werd het poldergebied doorkruist door d e aanleg van het Rijn-Schelde
kanaal. Enkele jaren geleden werd de autoweg naar Antwerpen in gebruik genomen. Er
zijn plannen voor de aanleg van een containeroverslagterrein naast de autoweg in de
polder van Ossendrecht. Tevens is er sprake van een nog aan te leggen goederenspoor en
een drinkwaterbassin.

0 In het buitendijkse gebied van de Westerschelde leidt vaargeulverdieping ten behoeve
van de Antwerpse haven tot versnelde afslag van het schor.

' Op het hoge deel zijn met name de volgende punten van belang. Grondwaterwinning ten
behoeve van drinkwater leidt tot mogelijke verdroging van de natuurterreinen in het
gebied.
Luchtverontreiniging en zure depositie leiden tot verzuring van de natuurgebieden. Er is
sprake geweest van de aanleg van de Hoge Snelheid Lijn door het gebied. De dorpjes zijn
sterkt uitgebreid (woningbouw en industrie/handel) en leggen een steeds groter beslag op
de ruimte.

/
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Op de excursie zullen de volgende punten worden toegelicht. Het programma is vrij vol
dus mogelijk komt er en punt te vervallen. De volgorde van de punten kan anders zijn in
verband met het getij (punt 5).
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Fig. 1: Excursiegebicd en excursiepunten. ; _ <.
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Excursiepunten (zie fig. 1)

1. geologic en geomorfologie van het gebied (groeve kalkzandsteenfabriek Boudewijn te
Ossendrecht). Zandgroeve in het hoge deel van West-Brabant met ontsluiting van de
estuariene (van de wijde riviermond) afzettingen van de Formatie van Tegelen en
windafzettingen van de Formaties van Twente en Kootwijk (zie fig. 2).

2. geomorfologie en ontstaan van de erosierand (erosie = afslijting van land door de
werking van wind, stromende water e.d.) van West-Brabant (de Brabantse Wal).
Ontsluiting in de Formatie van Tegelen en uitzicht op het Holocene zeekleigebied van
Zeeland. (Holoceen = hetjongste geologische tijdperk).

3. geologische opbouw van de polders aan de voet van de Brabantse Wal bij Calfven.
Boring in het Holocene polderlandschap bestaande uit de Afzettingen van Duinkerke
op Hollandveen en plaatselijk op Afzettingen van Calais.

4. verdrogingsaspecten op het hoge deel en hydrologie en natuurbehoud/ontwikkeling
aan de voet van de Brabantse Wal.

5. sedimentaire processen (= ontstaan uit afzettingen, bezinksel) op het wad en schor
langs de Westerschelde. Geschiedenis van het Verdronken Land van Zuid-Beverland
en archeologie op het Schor van Bath. Spanningsveld natuur/milieu en economie
(vaargeulverbreding, verontreiniging, afslag schor ed.) LAARZEN MEE.

Excursiepunt 1: zandgroeve Boudewijn in Ossendrecht

Deze zandgroeve (ten behoeve van de kalkzandsteenfabricage) geeft een Zeer compleet
overzicht van de geologie van het hoge deel van westelijk Noord-Brabant. Aan de basis
van de groeve bevinden zich witte zanden met ingeschakelde kleilagen, die behoren tot de
Formatie van Tegelen (ca. 1,5 — 2 miljoen jaar) ( g. 2 en 3). De zanden en kleilagen zijn
afgezet in een estuarien getijdengebied tijdens een hoge zeespiegelstand. De top van de
Formatie van Tegelen bestaat hier uit een dikke, donkergrijze kleilaag (fig. 4: laag 6).
Op de klei ligt een grindlaagje (erosie residu), die de Vroeg-Pleistocene Formatie van
Tegelen scheidt van de Laat-Pleistocene Formatie van Twente (hiaat van 1,5 miljoen
jaarl). (Pleistoceen = oudste tijdvak van de quartaire periode).
Het bovenste deel van de groeve bestaat uit voomamelijk witte en gele zanden (fig. 6). Dit
zijn eolische (=wind) afzettingen uit het eind van de laatste ijstijd (de Formatie van --
Twente). Aan de basis van de Formatie van Twente (soms bijna direct op de kleilaag van
de Formatie van Tegelen) bevindt zich plaatselijk een veenlaag (Laag van Usselo) uit de
iets warmere Allerod periode (11.240 C14-jaar B.P. = Before Present) (fig. 4,5,6). Daarop
ligt een dik pakket duinzand (Jong Dekzand II) uit de zeer koude Jonge Dryas periode (ca.
11.000-10.000 jaar geleden), dat uit het Scheldedal opgewaaid is. In de Jong Dekzand II
duinen heeft zich gedurende het Holoceen (de laatste 10.000 jaar) een bodem ontwikkeld.
Op de hogere delen ontstond een podzol Q‘ijne zandlaag onder heideveen), terwijl in de
lagere duinkommen veenvorming optrad (vanaf 9.050 BP) (fig. 6). In het jongere deel van
het Holoceen (vanaf 3.000 BP) zijn de Jong Dekzand duinen opnieuw verstoven,
waarschijnlijk ten gevolge van menselijke activiteit (boskap, beweiding, plaggen steken)
en het veen werd bedekt door een dik pakket jong stuifzand van de Formatie v. Kootwijk.
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Op het excursiepunt:

1. Brakke, estruariene afzettingen van de Formatie van Tegelen (fig. 3, 4 en 5).

Opwaartse afname van de korrelgrootte ( ning upwards), t.g.v. geulmigratie.
Tegengestelde scheve gelaagdheid ten gevolge van getijdenwerking
Stroornrichtingen naar het zuidoosten en noordwesten.
Weinig bioturbatie (levensverstoring), ten gevolge van laag zoutgehalte.
Omslag van grootschalige geulstructuren naar kleinschalige slikwad structuren
(gemiddeld laag water lijn?)
Geen zoute kwelderafzettingen.

2. Windafzettingen van de Formatie van Twente en Kootwijk (fig. 4, 5 en 6).

Dekzand en lage duinen uit de koude Jonge Dryas periode (11-10.000 jaar).
Cryoturbaties (Vervormingen) van de Usselo/Allergzid laag t.g.v. de Jonge Dryas koude.
Veel horizontale, laaghoekige en trogvormige scheve gelaagdheid.
Weinig steile scheve gelaagdheid (storthelling aan de lijzijde van duinen)
Spekkoek gelaagdheid van zand en leem aan de basis van de Formatie van Twente ten
gevolge van sedimentatie (afzetting) op een vochtig oppervlak (klei in de ondergrond).
Humus-ijzer podzol op de Laag-Glaciale duinkommen.
Overstuiving van het veen na 3.000 BP.
Vervormingen in het stuifzand tijdens de sedimentatie, t.g.v. waterverzadigde condities
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Excursiepunt 2: Brabantse Wal bij Hoogerheide

Dit excursiepunt is gelegen op de noord-zuid georiénteerde, tot 20 m hoge, steilrand (de
Brabantse Wal) van westelijk Noord-Brabant en biedt een goed uitzicht over het jonge
zeekleigebied van Zeeland (fig. 7). De steilrand vorrnt de natuurlijke scheiding tussen de
hooggelegen, pleistocene afzettingen (Formatie van Tegelen) en de laaggelegen, holocene
afzettingen in de polders (Afzettingen van Duinkerke). Op dit punt komen Zeer oude en jonge
afzettingen naast elkaar voor. In de steilrand dagzomen de esuariene afzettingen van de
Formatie van Tegelen, die met een ouderdom van ongeveer 1,5 miljoen jaar tot de oudste van
Nederland behoren. Aan de voet van de steilrand liggen de estuariene Afzettingen van
Duinkerke, die met een ouderdom van enkele honderden jaren tot de jongste van Nederland
horen.
De genese (ontstaan) van de steilrand is nog steeds onzeker. Er zijn geen aanwijzingen voor
tektoniek (breukwerking) en erosie is dan ook het meest Waarschijnlijke proces. De volgende
mogelijkheden zijn denkbaar:
I Erosie door voorlopers van de Schelde tijdens het Midden-Pleistoceen (ca. 1 miljoen ~

130.000 jaar geleden)
0 Erosie door de zee tijdens het Eemien (klif) (ca. 125.000 jaar gleden), maar mariene

» afzettingen (strand) ontbreken aan de voet van de steilrand.
0 Erosie door de Schelde in het Laat-Weichselien (ca. 25 — 10.000 jaar geleden), die een

zuid-noord loop had richting Rotterdam.
0 Erosie door de Schelde en de zee (1953) in het Holoceen (laatste 10.000 jaar), maar jonge

geulen komen niet overal tot aan de voet van de steilrand (zie fig. 7)
0 Erosie door bronnen die ontspringen aan de voet van de steilrand.

De eerste en de derde rnogelijkheid, in combinatie met mogelijkheid 5, zijn mijns inziens de
belangrijkste factoren die verantwoordelijk zijn voor de vomling van de Brabantse Wal.
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Excursiepunt 3: holocene afzettingen bij Calfven

Op slechts enkele honderden meters ten Westen van de steilrand is een dik pakket holocene
sedimenten aanwezig, dat bestaat uit van boven naar beneden: de Afzettingen van Duinkerke,
Hollandveen en plaatselijk Afzettingen van Calais (fig. 7).
De Afzettingen van Calais zijn hier gevormd in een zoet tot brak getijdenmilieu in de
benedenloop van de toenmalige Schelde, omstreeks 5000-3000 v. Chr. Het Hollandveen
ontstond in een uitgestrekt moeras dan vanaf 3000 v. Chr. West-Vlaanderen, Zeeland en
West-Nederland bedekte. In westelijk Zeeland (Walcheren, Zuid-Beverland) Werd dit
veengebied na de Romeinse Tijd overstroomd (Duinkerke II transgressie: 500- 700 n. Chr.).
In het oostelijk deel van Zeeland had de Duinkerke II transgressie Weinig gevolgen en ging de
veenvorming mogelijk gewoon door. De veenvonning aan de voet van de Brabantse Wal is
sterk bepaald door de grondwaterkwel in dit gebied (veel Zeggeveen); naar het Westen komt
veel regenwater-gevoed heide/mosveen voor. Het veengebied Werd in De Middeleeuwen
ontgonnen en in cultuur genomen. Door daling van het maaiveld, stij ging van de zeespiegel
en het afgraven van het veen ten behoeve van brandstof en zoutwinning overstroomde het
ontgonnen veengebied in de 16° eeuw. Tijdens de St. Felixvloed van 1532 overstroomde het
oostelijk deel van Zuid-Beverland en ontstond het Verdronken Land van Zuid-Beverland (fig.
14.) De Allerheiligenvloed van 1570 overstroomde het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen,
nu bekend als het Verdronken Land van Saeftingen. De oorspronkelijke ongeveer zuid-noord
lopende Schelde (langs Bergen op Zoom en Reimerswaal; de huidige Oosterschelde) kreeg
door de overstromingen een kortere weg naar zee via de Westerschelde. Het voonnalige
veengebied met zijn dorpen erop Werd door de overstromingen bedekt met een laag jonge
zeeklei en zeezand (fig. 7: Afzettingen van Duinkerke), die in de loop van de 16° tot en met de
20° eeuw Werd bedijkt.

Op het excursiepunt (fig. 8 en 9):

¢ Afzettingen van Duinkerke op Hollandveen
0 Verlande, voormalige Scheldeloop
0 Oudste polders (1685) langs de steilrand, jongere polders (1923) in het Westen
Q Oude polders laag (0.6 m +NAP), jonge hoog (1,7 m + NAP), ten gevolge van inklinking,

zeespiegelstijging
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Excursiepunt 4: hydrologie en natuurontwikkeling aan de voet van de Brabantse Wal

Zeer oude geologische eenheden als de Klei van Tegelen (ca. 1,5 miljoen jaar) en Zeer jonge
afzettingen van bijvoorbeeld de Duinkerke Afzetting, die nog steeds gevormd wordt op de
schorren en slikken, komen hier in een beperkt gebied naast elkaar voor. Die geologische
diversiteit wordt ook weerspiegeld in de geomorfologie van het landschap: de oude formaties
komen voor op het hoge Brabantse deel op ca. 20 m + NAP, terwijl de jonge afzettingen
voorkomen in het lage Zeeuwse deel dat iets boven de huidige zeespiegel ligt. Deze twee
grote landschappelijke eenheden worden gescheiden van elkaar door pde zogenaamde
Brabantse Wal; een noord-zuid georienteerde steilrand die het hoge van het lage deel scheidt
(fig. 7). Het grote reliefverschil over korte afstand leidt tot een sterke landschappelijke
gradient in grondsoorten, bodems, vegetatie en hydrologie. In figuur 10 wordt de
grondwaterstroming en de verschillende grondwatertypen Weergegeven. Vanuit het Westen
dringt zeewater het gebied binnen als kwel vanuit de Ooster- en Westerschelde. Op het hoge
deel in het oosten vindt infiltratie plaats van licht zuur regenwater dat op zijn weg door de
bodem kalk oplost en transporteert. Aan de voet van de Brabantse Wal komt dit met opgeloste
kalk aangerijkte grondwater als kwelwater omhoog (fig. 11). De sterkste kwel (blauwe zone)
is gerelateerd aan het voorkomen van zandopduikingen in de polder (zie fig. 7.) Dat kunnen
duintjes zijn uit het eind van de laatste ij stijd of erosieresten van de Vroeg-Pleistocene
Formatie van Tegelen. Deze bijzondere kwelsituatie aan de voet van de Wal leidt tot
potentieel zeer gevarieerde grondwatertypen ( g. 12). De sulfaat- en nitraatgekenmerkte
grondwatertypen (fig. 12: rode, oranje, gele zone) wijzen op ondiepe grondwaterstroming en
verontreiniging door de landbouw. De groene en blauwe Zones ( g. 12) wijzen op diepe
kalkrijke, niet verontreinigde kwel. Hydro-ecologisch onderzoek heeft aangetoond dat de
aquatische (tot het water behorende) vegetatietypen in het gebied direct gerelateerd zijn aan
de grondwatertypen, met name aan de alkaliniteit en saliniteit (T.W. Hobma, V.U.
Amsterdam). De laatste jaren zijn meerdere terreinen aan de voet van de Wal opgekocht door
natuurbeschermingsorganisaties. Eehter, er is een con ictsituatie in dit gebied door
tegengestelde belangen. De natuurorganisaties kopen gebieden aan vanwege de, door '
grondwaterkwel gegenereerde, ecologische potenties (mogelijke verhoudingen van dieren en
planten met hun omgeving). Anderzijds zijn in het gebied meerdere grondwaterwinningen
gesitueerd, die grondwater onttrekken waardoor de grondwaterkwel aan de voet van de
Brabantse Wal afneemt. Figuur 11 laat zien dat ten Westen van het pompstation Ossendrecht
er vrijwel geen kwel optreedt (rode zone). Figuur 14 toont dat de stijghoogte van het
grondwater (=maat voor de kweldruk) in de Noordpolder ten Westen van Ossendrecht de
laatste decennia is afgenomen.

Op het excursiepunt (figs. 10, 11, 12, 13):

0 uitzicht op de Brabantse Wal
I sterke kwel geeoncentreerd op heen punt
v uitleg over de hydrologie
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Fig. 12: Watertypenkaart van de zandondergrond in de Noordpolder tussen Ossendrecht en
Hoogerheide.
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Excursiepunt 5: Verdronken Land van Zuid-Beveland bij Rilland

In het buitendijkse gebied in het Verdronken Land van Zuid-Beverland (1532) zijn de
getijdenprocessen nog actief (fig. 14). Op het schor (of kwelder), dat alleen tijdens springtij
overstroomt (2 keer per maand), Worden sterk kleiige sedimenten afgezet tussen de vegetatie.
Langs de steile kreekjes in het schor komen iets hoger gelegen, Zandiger oeverwallen voor.
Ongeveer bij de gemiddeld hoogwaterlijn gaat het begroeide schor over in het onbegroeide
slik (of Wad), dat 2 maal daags overstroomt. Het milieu is hier turbulenter (meer stroming,
meer golfwerking) en het sediment is dan ook zandiger.

Het sedimentpakket, dat in dit gebied is afgezet na 1532, is plaatselijk Zeer dun, zodat het
oude verkavelingspatroon van het middeleeuwse veengebied nog zichtbaar is (op 1uchtfoto’s)
(fig. 15), bijvoorbeeld bij Nieuwlande (in de Oosterschelde) of hier bij Rilland-Bath
(Valkenisse) in de Westerschelde.

Nieuwlande en Valkenisse Werden overstroomd door de St. Felixvloed van 1532 en latere
vloeden. Het naburige Reimerswaal Werd gereduceerd tot een eiland, dat in 1626 definitief
werd opgegeven. In dat jaar (1626) bieden de Provinciale Staten van Zeeland “schorre-
stenen” uit de stad te koop aan. De laatste decennia zijn er op het Oosterscheldewad bij
Nieuwlande veel vondsten gedaan door amateurarcheologen. Met name de pelgriminsignes,
Waarvan er meer dan 600 zijn gevonden, hebben sterk de aandacht getrokken (fig. 16). Deze
insignes, die gekocht Werden in de bedevaartsoorden, geven een goed beeld van de
verreikende religieuze contacten in deze gemeenschap. Uit de bloeiperiode van de
bedevaarten, van de 13d° tot de 16d° eeuw, zijn meer dan 30 bedevaartsplaatsen bekend,
waaronder Santiago de Compostella (Spanje), Rome en Canterbury. De meeste insignes
komen echter uit Belgie. Meer dan een kwart komt uit Geraardsbergen, waar de Heilige
Adrianus werd vereerd, de schutspatroon tegen de pest. Uit het vervolg van de geschiedenis
blijkt dat niet de pest, maar het zoute water de dorpen Nieuwlande en Valkenisse noodlottig is
geworden. Met name door de combinatie van ontwatering van het veenlandschap, inklinking
en oxidatie van het veen, zeespiegelstijging en veenwinning voor zout kwam het
middeleeuwse veenoppervlak steeds lager ten opzichte van de zee te liggen. Het lage
veenland Werd zo een gemakkelijke prooi en voor de zee tij dens de 16¢ eeuwse
overstromingen.
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Op het excursiepunt:
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Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres I (van 1830-1840)

Achternaam:

Jansen c. s
Loon
Elst
Kamoen
Melsen
Dooren
Eskens
Jacobs
Straten

Jacobs c.s.
Eijnden
Swagemakers
Swagemakers
Swagemakers
Mattheussens
Goris
Kil c.s.
Baerents
Baerents
Halteren
Jacobs c.s.
Lindonk
Peuzels
Moer
Melsen c.s
Moer c.s
Comelissen
Kaem
Swagemakers
Dierckx

Voornaam:

Christiaan
Adriaan van
Gerardus
Joh. Franc.
Gerardus
Christ. van
Dingena
Pieter
Christ.v.d.

Comelis
Jan Bapt.vd
Catharina
Jacobus
Petronella
Joh.Com.
Pieter
Comelis
Hennan
Pieter
Adr.van
Jacobus
Meewis van
Adrianus
Agatha vd
Adrianus
Petrus vd
Petrus Joh.
Anna C. van
Jacobus
Johannes

Couwenbergh Josephus
Vloeijberghs
Jacobs
Baerents
Schroeijers

Laarhoven
Oevelen
Swagemakers
Onsen Comelia van
Bis
Soffers
Cins
Nouhuys

Johannes
Marijnus
Johannes
Martinus

Christ. van
Johan van
Johannes

Jacoba
Maria Elis.
Pieter
Casparus

Adres + Huisnr.:

Kalfen 1
Kalfen 4
Kalfen 7
Kalfen 10
Kalfen 1 1
Kalfen 12
Kalfen 16
Kalfen 1 8
Kalfen 20

Aanwas 22
Aanwas 23
Aanwas 24
Aanwas 24
Aanwas 24
Aanwas 25
Aanwas 30
Aanwas 3 1
Aanwas 34
Aanwas 34
Aanwas 35
Aanwas 40
Aanwas 41
Aanwas 42
Aanwas 42
Aanwas 43
Aanwas 44
Aanwas 45
Aanwas 46
Aanwas 46
Aanwas 46
Aanwas 47
Aanwas 49
Aanwas 50
Aanwas 5 1
Aanwas 52

Dorp 54
Dorp 56
Dorp 57
Dorp 61
Dorp 66
Dorp 67
Dorp 67
Dorp 67

38

Beroep:

Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Landbouw
Bouwman
Wagenmaker

Bouwman
Hoefsmid
Winkel
Schipper
Schipper
Vleeshouwer
Bouwman
Bouwman
Tirmnerman
Timrnerman
Koopman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Winkel
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Herberg
Schipper
Schipper
Watermolen
Rietdekker
Bode
Timmerman
Zadelmaker

Metselaar
Schoenmaker
Bouwman
Winkel
Winkel
Winkel
Broodbakker
Secretaris

Leeftijd

66
42
49
26
43
48
77
32
32

63
27
26
27
25
41
48
63
68
25
54
65
33
59
62
34
28
40
70
42
26
49
44
56
28
33

44
44
35
63
57
63
30
27



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres I (van 1830-1840)

Achternaam:

Schroeyers
Jacobs
Swagemakers
Mol
Schroeyers
Damme
Koch
Dijk
Volkger
Maas
Withaags
Rinteln
Notelleers
Tats
Melsen
Timmermans
Heyden
Joosen

Sijmons
Ahrens
Dooij c.s.
Linden
Hellebrand
Meel
Jacobs
Vos
Theuns c.s.
Mous c.s.
Basson
Hazen
Quint
Lindonk

Moor
Poel
Cleiren
Brooijmans
Magiels
Verhulst

Voornaam:

Josephus
Jac. Joh.
Barth.
Jan Bapt. v
Comelis
Willem Nic.
Cornelis
Anna C. van
Maria Elis.
Anna Maria
Gerardus
Kornelis v.
Jan Baptist
Arnoldus v.
Antonie
Joh. Franc.
Piet J . vd
Comelis

Pieter
Johannes
Petrus de
Piet Jan vd
Franciscus
Comelis v.
Adrianus
Jacobus de
Pieter Jan
Jan Baptist
Eg. Ant. de
Adriaan
Johanna
Johannes v.

Comelis de
Comelis vd
Adriaan
Willem cs
Theodorus
Johannes cs

Couwenbergh Willem cs
Wouters
Venne

Johanna
Josephus vd

Adres + Huisnr.:

Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp

Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind

Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind

68
70
71
72
74
76
77
80
80
80
81
82
83
84
86
86a
87
90

92a
93
104
106
110
121
126
128
135
137
144
146
154
154

160
160
162
163
164
165
167
168
168

39

Beroepz Leeftijd

Winkelier
Bouwman
Winkelier
Broodbakker
Broodbakker
Onderwijzer
Kleermaker
Naaister
Naaister
Naaister
Koopman
Predikant
Bouwman
Rijksontv.
Bouwman
Kleennaker
Timmerman
Veeschatter

Schoenmaker
Veldwachter
Metselaar
Bouwman
Kleermaker
Zoutkmijer
Bouwman
Kleermaker
Timmerman
Bouwman
Kleermaker
Metselaar
Landbouw
Bouwman

Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Molenaar
Landbouw
Bouwman

?



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres I (van 1830-1840)

Achternaam: Voornaam:

Kluijts
Jansen
Melsen
Koolen
Jansen
Brooymans
Jansen
Merode c.s. Dimphena vn

Melsen
Fraters

Wils c.s.

Maria Cath.
Willem cs
Susanna
Piet Joh.
Johanna
Barbara
Pieter Jan

Martinus
Johannes cs

Johanna

Adres+Huisnr.:

Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat

Hageland
Hageland

Platluis

Beroep:

Landbouw
Bouwman
Landbouw
Bouwman
Landbouw
Landbouw
Bouwman
Landbouw

Bouwman
Bouwman

Landbouw

Leeftijd:

54
23
51
27
74
74
21
49

22
75

58

N.B. Ossendrecht had in deze periode (1830-1840) ca. 1325 inwoners.

(Bron: Bevolkingsregister Ossendrecht)

Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres II (van 1840-1850)

Achternaam:

Koolen
Jansen
Withaegs
Stuijts
Theuns
Elst
Yllaerts
Melsen
Jansen
Dooren
Wakke
Poel
Jacobs
Veisgen

Mechelen
Jacobs
Jacobs

Voornaam:

Petrus
Jacobus
Jan Baptist
Hendrik
Petms Joh.
Gerardus
Maximiliaan
Gerard
Cornelis

Adres:

Kalfven
Kalfven
Kalfven
Kalfven
Kalfven
Kalfven
Kalfven
Kalfven
Kalfven

Christiaan van Kalfven
Francus Kalfven
Petrus Joh.v.d.Kalfven
Petrus
Joh. Godefr.

Judocus van
Jan Baptist
Comelis

Jacobs (idem) Jacobus
Jacobs (idem) Comelis
Eynden Jan Baptist vd Aanwas

Kalfven
Kalfven

Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas

Beroep:

Schoenmaker
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Rietdekker
Bouwman
Tapper
Bouwman
Schipper
Veeschatter
Bouwman
Rijksontv.

Wagenmaker
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Hoefsmid

40

Leeftijd: Geboorteplaatsz

35 Ossendrecht
38 Ossendrecht
61 Santvliet (B)
36 Woensdrecht
3 1 Ossendrecht
60 Calmpthout (B)
27 Santvliet (B)
53 Woensdrecht
33 Ossendrecht
55 Ossendrecht
36 Berg.op Zoom
50 Lillo (B)
44 Lillo (B)
37 Nuenen

33 Huijbergen
44 Lillo (B)
75 Ossendrecht
39 Ossendrecht
37 Ossendrecht
37 Ossendrecht



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres II (van 1840-1850)

Achternaam: Voornaam:

Magiels
Magiels
Dekkers
Wagenaar
MattheeussensJan Comelis
Goris
Kil (zie Adr.)
Kil (idem)
Verkooyen
Baerents
Halteren
Lindonk
Teusels
Melsen
Moer
Dierckx
Couwenbergh Josephus
Swagemakers
Werff
Schroeyers
Schroeyers
Ligt
Nouhuijs

Meij

Adres:

Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas

Theodorus
Johannes
Hendrik
Comelis

Pieter
Cornelis
Adriaan
Johannes Aanwas
Jan Aanwas
Adrianus van Aanwas
Meewis van Aanwas
Adrianus Aanwas
Adriaan Aanwas
Petrus v.d. Aanwas
Johannes Aanwas

Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas
Aanwas

Jacobus
Petrus v.d.
Jan Baptist
Francus
Comelis
Caspar

Leendert Dorp
Couwenhoven Christiaan vanDorp
Oevelen
Swagemakers
Dooij
Kreuger
Onzen
Francken
Cins
Ansems
Straten
Jacobs
Swagemakers

Johannes van Dorp
Johannes Dorp
Antonij de Dorp
Hendrik Dorp
Cornelia van Dorp
Anna ComeliaDorp
Petrus Dorp
Rochus Dorp
Christiaan van Dorp
Jacobus Joh. Dorp
Bartholomeus Dorp

Ansems-Swagemakers Roc. Dorp
Adan Hendrik Andries Dorp
Couwenbergh Judocus Dorp
Cins
Heijlmay
Holzer
Damme
Koch

Cornelis Dorp
Jan Andries Dorp
Laurens Com. Dorp
Willem Nic. Dorp
Cornelis Joh. Dorp

Beroep:

Tapper
Schipper

?
Schipper
Tapper
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Brigadier
Timmennan
Burgemeester
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Schipper
Watermolenaar
Schipper
Hoofdcommies
Schipper
Kleermaker
Marechaussee
Notaris

Rentenier
Molenaar
Schoenmaker
Bouwman
Tapper
Commies
Winkelierster
Winkelierster
Broodbakker
Koster
Timmerman
Bouwman
Tapper
Koster/tapper
Gem.-Secr.
Broodbakker
Broodbakker
Commies
Onderwijzer
Onderwijzer
Kleermaker

41

Leeftijd: Geboorteplaatsz

58
30
30
34
55
59 ?
73
26
59
38
64
43

Overpelle (L)
Ossendrecht
Noord-Holland
Ossendrecht
Stabroek (B)

9
Ossendrecht
Ossendrecht
Maastricht
Ossendrecht
Leur
Ossendrecht

70 (+1848) Stabroek (B)
43
38
36
60
37
42
36
26
36
37

65
54
54

. 45
?
50
73
52
40
27
42
40
76
29
25
29
38
26
32

Ossendrecht
Woensdrecht
Ossendrecht
Hoogerheide
Ossendrecht
Den Bosch
Ossendrecht
Ossendrecht
Gelderland
Zundert

Amsterdam
Stabroek (B)
Hoevenen (B)
Woensdrecht
Ossendrecht
Kaam
Ossendrecht
Woensdrecht
Ossendrecht
Wouw
Berendrecht (B)
Santvliet (B)
Woensdrecht
Wouw
Steenbergen
Ossendrecht
Ossendrecht
Alphen
Halsteren

57 (+1847) Rotterdam
60 (+1847) Ossendrecht



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres II (van 1840-1850)

Achternaam: Voornaam:
Soffers
Withaegs
Withaegs
Withaegs
Nieuwmeijer
Eekelen
Melsen
Timennans
Heijden
Joosen
Musters

Vervloet
Vervloet
Ahrens
Diercks

Antonius
Gerardus
Comelis Jos.
Antonius
Martin. Fred.
Nicolaas van
Antonie
Francus

Adres:
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp
Dorp

Theresia v.der Dorp
Comelis
Bernardus

Theodorus
Adrianus
Johannes
Victor

Jaspers Petrus Johannes
Hazen (zie Cor)Adrianus
Hazen
Mous
Theuns
Suykerbuijk
Michielsen
Koolen
Jacobs
Meel
Dooy
Gij sen
Linden
Takx
Bakker
Bussche
Schroeyers
Vos
Francken
Moor

Cleiren (zie M)Cornelis Joh.

Comelis
Jan Baptist
Johannes
Petrus
Jacobus
Francus
Adriaan
Isabella van
Petms de
Jacobus

Dorp
Dorp

Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind
Hondseind

Petrus Joh. vn Hondseind
Marijn
Laurens

Hondseind
Hondseind

Petrus Joh. vd Hondseind
Martinus Hondseind
Jan Baptist de Hondseind
Gerard
Comelis de

Cleiren (zie C)Maria Ther.
Brooijmans (*)Willem
Brooijmans (*)Siardus
Blankers
Verhulst
Joppen (*)

Petrus
Johannes
Maria Cath.

Couwenbergh (*)Judocus
Venne Josephus vder Moleneind

Hondseind
Hondseind

Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind
Moleneind

Beroep:
Schoenmaker
Tapper
Timmerman
Schipper
Predikant
Pastoor
Bouwman
Kleermaker
Naaister
Winkelier
Timmerman

Schoenmaker
Schoenmaker
Veldwachter
Veldwachter
Winkelier
Metselaar
Metselaar
Bouwman
Metselaar
Winkelier

?
Bouwman
Bouwman
Winkelierster
Metselaar
Tirmnerman
Bouwman
Hoefsmid
Commies
Tapper
Bouwman
Kleermaker
Rietdekker
Bouwman

Bouwman
Landbouwster
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Molenaarster
Koremnolenaar
Bouwman
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Leeftij
29
57
23
30
34
43
47
53
26
40
29

28
35
70
40
38
49
23
60
34
42
25
38
69
45
?
36
?
29
34
45
43
26
28
79

20
53
85
31
61
64
58
35
38

d: Geboorteplaatsz
Hoogerheide
Santvliet (B)
Ossendrecht
Ossendrecht
Amsterdam
Hoeven (N.Br.)
Ossendrecht
Huijbergen
Ossendrecht
Lillo (B)
Ossendrecht

Gastel
Gastel
Hogen Aspel
Berendrecht (B)
Hoevenen (B)
Ossendrecht
Ossendrecht
Stabroek (B)
Ossendrecht
Woensdrecht
Stabroek (B)
Putte
Huijbergen
Ossendrecht
Ossendrecht
Hoevenen (B)
Berendrecht (B)
Hoeven
Maa ensdijk
Ossendrecht
Santvliet (B)
Putte
Calmpthout (B)
Ossendrecht

Ossendrecht
Zelzate (B)
Woensdrecht
Ossendrecht
Kruisland
Ossendrecht
Stabroek (B)
Ossendrecht
Ossendrecht



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres II (van 1840-1850)

Achternaam:

Kluijts (*)
Jansen (*)
Melsen
Koolen
Dries
Merode (*)
Merode (*)

Melsen
Dankers
Maas
Brooijmans

Simons
Bergh

Voornaam:

Maria Cath.
Willem
Susanna
Petrus Joh.
Jan
Adriaan van

Adres:

Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat
Leegstraat

Pieter Jan van Leegstraat

Martinus
Adriaan
Johanna
Jacobus

Pieter Jan
Comelis vden

Hageland
Hageland
Hageland
Hageland

Platluis
Platluis

Beroep: Leeftijd: Geboorteplaats:

Landbouwster
Bouwman
Landbouwster
Bouwman
Bouwman
Bouwman
Bouwman

Bouwman
Bouwman
Baker
Bouwman

Bouwman
Bouwman

(*) meerdere kostwinners/volwasen kinderen in huis.

(Bron: Bevolkingsregister Ossendrecht)

63
33
60
37
36
46
51

31
44
64
42

59
58

Stabroek (B)
Ossendrecht
Woensdrecht
Putte
Putte
Ossendrecht
Ossendrecht

Woensdrecht
Ossendrecht
Woensdrecht
Ossendrecht

Putte
Ooteren (B)

Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres III (van 1850-1863)

Achternaam: Voornaamz

Jansen
Huijbrechts
Reij sen
Wuijts
Theuns
Melsen
Withaegs
Withaegs
Withaegs
Hellaert
Gijzen
Nuijts
Poel
Jacobs
Dekkers
Veeken
Vreugde

Christiaan
Joh. Bened.
Jan van de
Hendrik
Petrus Joh.
Gerardus
Gerardus
Comelis Jos.
Antonie
Bern. Max.
Jacobus
Jacobus

Adres:+Huisnr.:

Calfven A 2
Calfven A 4
Calfven A 4
Calfven A 7
Calfven A 10
Calfven A 15
Calfven A 16
Calfven A 16
Calfven A 16
Calfven A 17
Calfven A 18
Calfven A 20

Petrus Joh. vd Calfven A 22
Petrus
Petronella
Anna van der
Anna Maria

Calfven A 25
Calfven A 26
Calfven A 26
Calfven A 26

Beroep: Leeftijd: Geboorteplaats

Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Cichoreifabr.
Cichoreifabr.
Schipper
Rietdekker
Timmerman
Landbouwer
Veeschatter
Landbouwer
Zr/Onderwijs
Zr/Onderwijs
Zr/Onderwijs

1808-07-140ssendrecht
1799-1854 Santvliet (B)
*1807
*1803
*1808

Halsteren
Woensdrecht
Ossendrecht

1786-1854 Woensdrecht
1781-1855 Santvliet (B)
*1816
*1818
*1810
*1803
*1796
*1789
*1796
*1814
*l816
*1827

Ossendrecht
Ossendrecht
Santvliet (B)
Capelle (B)
Woensdrecht
Lillo (B)
Lillo (B)



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres III (van 1850-1863)

Achternaam: Voornaamz Adres:+Huisnr.: Beroep: Leeftijd: Geboorteplaatsz

Mechelen
Jacobs
Eijnden
Weeda
Breda

Petrus Joh. vn Aanwas B 3
Cornelis
Johs Bapt. vd
Arij
Adr. Ger.van

Couwenbergh Josephus
Lathouwers Josephus
Lathouwers Josephus
Stevens Comelis
Lathouwers Wed. Martina
Dirks
Moer
Melsen

Johannes
Petrus van de
Adriaan

Rommens Joh. Franc.
Lindonk
Jacobs
Jacobs
Baerents
Baerents

Pieter van
Cornelis Ger.
Jacobus
Johannes
Pieter

Rombouts Emerentia
Nouhuij s
Hoof
Neiszer
Neiszer

Casparus van
Livinus van
Joh. Godefr.
J .G. vertrekt

Mattheeussens Jan Comelis
Mattheeussens Cornelis
Verhaere Theod. Barth.
Wagenaar Johannes
Swagemakers Jacobus
Dooij Adriaan de
Knuij se de Meij Leendert P.
Knuijse de Meij Willem P.

Laarhoven Christ. van
Timmermans Benedictus
Oevelen
Hoevelen

Sophia van
Joh. Ger. van

Laarhoven Susanna van
Hoevelen Cornelis van
Swagemakers Johannes
Kuijlen
Hoeks
Hoeks
Lakwijk
Wouters

Willem
Marijnus
Joh. Corn.
Catharina van
Francus

Aanwas B 4
Aanwas B 5
Aanwas B 6
Aanwas B 8
Aanwas B 9
Aanwas B 10
verhuist naar Wijk E
Aanwas B 10
Aanwas B 10
Aanwas B 11
Aanwas B 13
Aanwas B 14
Aanwas B 15
Aanwas B 16
Aanwas B 17
Aanwas B 18
Aanwas B 22
Aanwas B 24
Aanwas B 24
Aanwas B 25
Aanwas B 27
Aanwas B 28
29/4/1851
Aanwas B 30
Aanwas B 30
Aanwas B 32
Aanwas B 33
Aanwas B 38
Aanwas B 39
Aanwas B 40
Aanwas B 40

Dorp C 1
Dorp C 2
Dorp C 2
Dorp C 3
Dorp C 3
Dorp C 3
Dorp C4
Dorp C 7
Dorp C 8
Dorp C 8
Dorp C 9
Dorp C 10

Wagenmaker
Landbouwer
Hoefsmid
Winkelier
Broodbakker
Koeiboer
Landbouwer

Landbouwer
huwt 1853 C. Krijnen

' *Schipper
Landbouwer
Landbouwer
Winkelier
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Timmerman
Tinnnerman
Winkelierster
Notaris
Landbouwer
Rijksontv.

Herbergier
Koopman

*1819
*1803
*1802
*1814

Huijbergen
Ossendrecht
Ossendrecht
Oud-Beijerland

1806-06-06Etten
*1780
*1797

Woensdrecht
Putte

1806-1852 Eekeren (B)

1808 Berendrecht (B)
1801-1855 Woensdrecht
*1795
*1820
*1826
*1802
*1804
*1801
*1804
*1809
*1802
*1814
*1803

*1784
*1823

Rijkscommies *1816
Bode
Schipper
Timmerman
Rentenier
Advocaat

Metselaar
Kleermaker
Naaister
Schoenmaker
Baker
Schoenmaker
Landbouwer
Winkelier
Tuinier
Tuinier
Naaister
Giutter

*1800
*1802
*1809
*1774
*1825

*1785
*1812
?
*1785
*1788
*1826
*1794
*1808
*1800
*1829

Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Lillo (B)
Woensdrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Santvliet (B)
Zundert
Ossendrecht
Nuenen

Stabroek (B)
Ossendrecht
Mons
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Amsterdam
Ossendrecht

Stabroek (B)
Ossendrecht
‘>
Hoevenen (B)
Stabroek (B)
Ossendrecht
Woensdrecht
Woensdrecht
Ossendrecht
Ossendrecht

1783-1853 Ossendrecht
1772-1852 Eeckeren (B)



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres III (van 1850-1863)

Achternaam: Voornaam: Adres:+Huisnr.:

Wouters Catharina Dorp C 10
Jaspers-Cremers Johanna C. Dorp C 12
Verswijveren Jacobus Dorp C 13
Verswijveren Jacobus vertrekt in 4-1-1850 naar W'dr.

Winkelierster 1787-1857 WoensdrechtFrancken
Michielsen
Broekhoven Adriaan
Swagemakers Catharina
Lindonk
Koolen
Jacobs
Ansems
Adan Hendrik Andries

Anna ComeliaDorp C 14
Catharina Dorp C 14

Dorp C 15
Dorp C 15

Johannes van Dorp C 15
Antonie Dorp C 17
Jacobus Joh. Dorp C 18
Rochus Dorp C 20

Dorp C 20

Beroep: Leeftijd: Geboorteplaats:

Mutsenwasster* 1805
Naaister * 1793
Timmerman * 181 1

MutsenWasster* 1821
Broodbakker *18 16
Winkelierster * 1 803
Aardappelteler* 179 1
Timmerman * 1820
Landbouwer ?
Koster/Organist*1812
Gem.-secretaris* 1821

Adan Aug. Hub. Jos.
Couwenbergh Judocus
Beukelaar
Holzer
Koch
Soffers
Koolen
Niemeijer
Nouhuijs
Eekelen
Biestraten
Smits
Passiers
Passiers
Schreppers
Schreppers
Passiers
Melsen
Timmermans
Vervloet
Heijden
Joosen
Melsen
Joosen
Joosen
Musters
Magiels
Hazen
Schroeijers
Schroeijers
Diercks
Krijnen

Joh. Franc. de
Laur. Corn.
Petrus Joh.
Adrianus
Petrus Joh.
Martin Fred.
Henri. Gosws
Nicolaas van
Godefridus
Antonius
Petrus Corn.
Christiaan
Martinus Joh.
M.J .
P.C. en C.
Antonie
Francus
Theodorus

Dorp C 20
Dorp C 21
Dorp C 22
Dorp C 24
Dorp C 25
Dorp C 27
Dorp C 30
Dorp C 32
Dorp C 32
Dorp C 33
Dorp C 33
Dorp C 33
Dorp C 35
Dorp C 35
Dorp C 35
Dorp C 35
Dorp C 35
Dorp C 36
Dorp C 37
Dorp C 38

Theresia v der Dorp C 39
Cornelis
Maria Elis.
Willem
Benedictus
Bernardus
Johannes
Comelis
Jan Baptist
Martinus
Victor
Hendrik

Dorp C 40
Dorp C 40
Dorp C 40
Dorp C 40
Dorp C 41
Dorp C 44
Dorp C 48
Dorp C 51
Dorp C 56
Dorp C 57
Dorp C 61

?
Eeckeren (B)
Woensdrecht

Ossendrecht
Etten
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
?
Wouw
Steenbergen

Zaakwaarnemer 1820-10-06 Steenbergen
Broodbakker
Schoenmaker
Onderwijzer
Kleermaker
Schoenmaker
Winkelier
Predik tot 1856* 1805

*1810
*1814
*1816
*1809
*1800
*1802

Ossendrecht
Capellen (B)
Halsteren
Ossendrecht
Woensdrecht
Putte
Amsterdam

Pred.v.a. 1856 1811-02-20Herwijnen
Pastoor * 1796 Hoeven (N.Br.)
Pastoor 1823-09-21 Terheijden
Kapelaan 1826-09-27 Halsteren
Rijkscommies *1799 Den Bosch
Schoenmaker * 1829 Vierlingsbeek
Geneeskundige* 1805 Breda
Geneeskundige vanaf 15/ 1 1/1850
tot 14/3/1851
Landbouwer * 1791 Ossendrecht
Kleermaker 1786- 1855 Calmpthout (B)
Schoenmaker *1811
MutsenWasster*1813
Koopman *1798
Landbouwster * 1799
Landbouwer
Bakker
Timmerman
Schipper
Metselaar
Schipper
Landbouwer
Veldwachter
Landbouwer

*1828
*1829
*1815
*1809
*1816
*1806
*1796
*1809

Gastel
Ossendrecht
Lillo/Kruisweg
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Santvliet (B)
Berendrecht (B)

1787-1850 Woensdrecht



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres III (van 1850-1863)

Achternaam: Voornaam: Adres:+Huisnr.: Beroep: Leeftijd: Geboorteplaats

Krijnen Comelis Dorp C 61 Landbouwer
Sebrechts Jan Baptist Dorp C 64 Visser
Bergh A Livinus vd Dorp C 66 Bakker
Linden Petrus Joh. v. Dorp C 67 Landbouwer

Bussche Philip. Jac. vd Hondseind D 4 Tapper
Bussche
Bussche

Petrus vd
Petrus vd

Hondseind D 4 Bakker

Hellebrands Johannes Jac.
Hellebrands Petrus
Hellebrands Franciscus
Takx Marijn
Meel Comelis van
Meel Hendrik van
Velthoven Petrus van
Velthoven Petrus van
Wils-van Meel Maria Cath.
Koolen
Vriens
Michielsen
Michielsen
Suijkerbuijk
Theuns
Theuns
Vos
Ouden
Vos
Henogs
Hazen
Hazen
Stoffels

Francus
Johannes
Jacobus
Jacobus
Pieter
Wilhelmus
Pieter Jan
Bernardus de

naar W'drecht op 12/1/1853
5/6Hondseind D

Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
vertrekt 1853
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D
Hondseind D

Gijsbertus dn Hondseind D
Jan Baptist de Hondseind D
Leonardus Hondseind D
Adriaan Hondseind D
Petms Joh. Hondseind D
Anna Cath. Hondseind D

Hoof-de Dooy Wed.Joh. van Hondseind D
Theuns
Mous
Mous

Poel
Poel
Poel
Gorp
Brooymans
Dominicus
Dominicus
Verhulst
Adriaansens

Johannes Hondseind D
Jan Baptist Hondseind D
Josephus Hondseind D

Comelis vd Moleneind E
Christiaan vd Moleneind E
Adrianus vder Moleneind E
Franciscus vn Moleneind E
Siardus
Jan Baptist
Francus
Johannes
Comelis

Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E

Kleermaker
Koopman
Kleermaker
Grofsmid
Winkelier
Grutter

Winkelierster
Landbouwer»
Landbouwer
Wever

naar Antwerpen
Koopman
Metselaar
Metselaar
Timmerman
Kuiper
Kleermaker
Grutter
Metselaar
Metselaar

1815-1857 Ossendrecht
1788-1856 Stabroek (B)
*1812
*1796

*1795
*1825

*1822
*1820
*1832
*1812
*1782
*1825

Ossendrecht
Berendrecht (B)

Rucphen
Ossendrecht

Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Hoeven
Ossendrecht
Ossendrecht

1824- 10-0 1 Woensdrecht
20-4-1853 naar O'drecht.

*1809
*1803
*1797
*1804

*1796
*1803
*1829
*1817
*1811
*1814
*18l5
*1791
1826-1851

Vrachtvervoer * 1807
Grutster
Metselaar
Landbouwer
Landbouwer

Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer

*1805
*1807
*1779
*1821

*1792
*1828
*1831
*1806
*1808
*1785
*1817

Putte
Putte
Roosendaal
Stabroek (B)

Woensdrecht
Stabroek (B)
Steenbergen
Ossendrecht
Gastel
Putte
Roosendaal
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Stabroek (B)
Ossendrecht

Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Berendrecht (B)
Ossendrecht
Berendrecht (B)
Berendrecht (B)

1775-1855 Ossendrecht
*1803 Woensdrecht



Ossendrechtenaren-kostwinners en hun adres III (van 1850-1863)

Achternaam: Voornaam: Adres:+Huisnr.: Beroep: Leeftijd: Geboorteplaats:

Jonkerman Maria Hendr. Moleneind E 12 Tolpachtster *1814 Rossum
Jonkerman Maria Hendrika vertrekt 1853 naar Rossum
Theuns Jan Baptist
Joppen Wed.Maria Cath.
Couwenbergh Joh. Carolus
Couwenbergh Judocus
Couwenbergh Jacobus Joh.
Couwenbergh Hendrikus
Couwenbergh Petrus
Venne

Jansen
Jansen
Notelteirs
Koolen
Dries
Veraart
Dankers
Moer

Mous
Melsen
Meir
Gobaert
Hugens

Simons
Reijnen
Bergh
Bergh
Cloots
Bergh

Francken
Vemaven
Cleeren

Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E
Moleneind E

Josephus vder Moleneind E

Antonie
Hugo
Maria Elis.
Egidius
Petrus Joh.
Hendrik
Adrianus
Jacobus v.d.

Jan Francus
Martinus
Franc. van
Jacobus
Wilhelmus

Petms Joh.
Francus
Cornelis vd
Antonius vd
Joh. Corn. vd

Leegstraat F
Leegstraat F
Leegstraat F
Leegstraat F
Leegstraat F
Leegstraat F
Leegstraat F
Leegstraat F

Hageland G
Hageland G
Hageland G
Hageland G
Hageland G

Platluis H
Platluis H
Platluis H
Platluis H
Platluis H

Maria Cath.vd Platluis H

Gerardus
Maria Ther.
Cornelis Joh.

Leemberg I
Leemberg I
Leemberg I

(Bron: Bevolkingsregister Ossendrecht)

Ossendrecht, 24 februari 2003
Ad van Veldhoven
Werkgroep Genealogie

12
13
13
13
13
13
13
14

3
4
5
6
7
8
10
11

\OOO\ll\)>—*

>—*O0OOOO\l>—*l\-3

6
12
12

47

Wegwachter
Meelhandel
Molenaar
Molenaar
Landbouwer
Molenaar
Molenaar
Landbouwer

Landbouwer
Steenbakker
Koeiboerin
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer

Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Winkelier
Kleermaker

Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer
Landbouwer

Rietdekker

*1812-9-12Putte
*1781
*1802
*1804
*1808
*1812
*1818
*1800

*1820
*1818
*1787
*1811
*1803
*1811
*1795
*1816

*1820
*1808
*1813
?
*1822

*1780
*1808

Stabroek (B)
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht
Ossendrecht

Ossendrecht
Ossendrecht
Berendrecht (B)
Putte
Putte
Esschen (B)
Ossendrecht
Woensdrecht

Ossendrecht
Woensdrecht
Santvliet (B)
‘?
Ossendrecht

Putte
Ossendrecht

1782-1852 Oiteren (B)
*1829 Ossendrecht
1821-11-30Santvliet (B)

Landbouwster * 1783

*1811
Landbouwster * 1785
Landbouwer *1819

Woensdrecht

Calmpthout (B)
Zelzate (B)
Ossendrecht
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SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING “HET ZUIDKWARTIER’

mevr. F. Stoutjesdijk-Jansen
Aanwas 40, 4641 JJ Ossendrecht
‘E 0164 — 67 25 36

voorzitter

de heer L. van den Bergh ondervoorzitter
Aviolandalaan 29, 4631 RP Hoogerheide
‘R 0164 — 6133 39
E-mail: mjvandenbergh @ wanadoo.nl

de heer J.Halters
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
T 0164 — 67 28 54

secretaris

de heer A. Mattheussens penningmeester
Aanwas 27, 4641 JE Ossendrecht
T 0164 — 67 26 62

de heer C. van Beeck
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
'5‘ 0164 — 60 38 04

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

de heer J. van Loon
Kon. Wilhelminastraat 22, 4641 GS Ossendrecht
‘E 0164 — 67 27 82

de heer A. van Vledhoven
Pottenbergen 6, 4641 HK Ossendrecht
T 0164 — 67 45 05

de heer J. Wils
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
T 0164 — 6124 47
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CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN VAN DE HEEKUNDEKRING

Heemschut

Toponymie

’t Kwartier

Distributie

Archeologie

Oude handwerktechnieken

Zanggroep

Redactieraad

oude talen, gezegden, spreuken enz.

Evenementen

Documentatie

Kruidentuin

Museum

Fotografie

Genealogie

“HET ZUIDKWARTIER”

L. Timmermans, Dorpsstraat 55,
4634 TN Woensdrecht, T 0164 — 61 25 46

Vacant

J. Wils, Prins Hendrikstraat 35,
4631 KB Hoogerheide T 0164 — 612447

J. Halters, Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht, 5' 0164 — 67 2854

Mevr. K. Sion (secretariaat), Eikenlaan 3,
4641 GB Ossendrecht, T 0164 0 672678

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

A.A. Ots, de Wilg 31,
4631 DD Hoogerheide, T 0164 — 616020

Voorlopig kopie inleveren bij: J .Ha1ters,
Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht, ‘E 0164 — 672854

W. Groffen, Pasteurstraat 51,
4631 LE Hoogerheide, '5' 0164 — 612441

Bestuur

J.Halters, Stenenhoef 2,
4641 CH Ossendrecht, T 0164 — 67 2854

A.P. Princen, Burg.Moorsstraat 25,
4631 EC Hoogerheide, 5‘ 0164 — 620187

Mevr. F.Stoutjesdijk-Jansen, Langeweg 39,
4641 RA Ossendrecht, T 0164 -67 2563

A. Kil, Moleneind 37,
4641 SB Ossendrecht, ‘E 0164 — 672887

A. van Veldhoven, Pottenbergen 6,
4641 HK Ossendrecht, T 0164 — 674505

Het bestuur verwelkomt suggesties van onze leden voor eventuele andere werkgroepen.
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Informatie voor de lezer
“Tijding” is het periodiek van de heemkundekring “Het Zuidkwartier” en verschijnt 3x per
jaar.

Losse nummers van “Tijding” zijn verkrijgbaar bij:
de heer J .Halters
Stenenhoef 2
4641 CH Ossendrecht
T 0164 — 67 28 54

De normale afleveringen kosten € 3,25 per stuk (van het lopende jaar € 4,00)
Speciale uitgaven en dubbeltijdingen kosten € 4,00 per stuk. Van het lopende jaar € 5,00)
Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen kosten € 2,00 per stuk.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij:
De heer J .Halters de heer C. van Beeck
Stenenhoef 2 en/of Keizerstraat 44
4641 CH Ossendrecht 4645 GR Putte I
'5' 0164-67 28 54 i0164—60 38 04

De contributie bedraagt vanaf 1-1-2003 € 14,00 per jaar, per gezin. Leden Woonachting buiten
de gemeente Woensdrecht wordt € 6,00 extra aan portokosten in rekening gebracht. Voor
Belgié € 7,00.
Nieuwe leden kunnen zich opgeven door middel van storting van de jaarcontributie ten name
van penningmeester “HetZuidkwa1tier” bij de Rabobank te Ossendrecht op nr. 14.05.21.437,
of op gironummer 276.04.67 ten name van Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, Aanwas 27,
4641 JE Ossendrecht.

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

Oplossing: Café “De Zwaan” in Ossendrecht gevonden!

In de Tijding 2002/2 plaatsten Wij een artikeltje onder de titel “Wie, Wat, waar in Ossendrecht
anno 1918 ???”. Het was een speurtocht, op verzoek van mensen in Limburg, naar café
“De Zwaan”. Hun vader, zaliger gedachtenis, was daar in 1918 ingekwartierd geweest.
Dank zij Karel Jansen, zoon van veehandelaar Piet Jansen, vonden wij de locatie en de naam
van de familie die dit café destij ds uitbaatte. Karel Werd er maandelijks door zijn moeder
naartoe gestuurd met een dubbeltje op Zak om zijn haar te laten knippen. De kapper was
niemand minder dan Jantje Verrest die in zijn beginjaren het café van vader Rinus Verrest
gebmikte als kapsalon. Het was gelegen aan de Kerkstraat ongeveer tegenover de Brouwerij.
Karel, bedankt!
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Op de voorplaat een fragment van

I65

\i

'1} de kaart van Jacop van Deventer,

cartograaf 1512 - 1575, gecopieerd
J1.

met toestemming van de uitgever,
I1

M. Nijhoff te 's-Gravenhage.
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