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TIJDING 2008-3 INHQUD

EEN DORP VOL CAFEETJES, DEEL ll,
DRIE CAFEETJES AAN ‘DE KERKEPAD’

MONUMENTEN ZIIN ONZE ZORG.
LETTERLIJK EN FIGUURLIJK

HET WESTELIJK DEEL VAN HET
HERTOGDOM BRABANT

STAMBOOM FAMILIE VAN KEULEN I

ONGEWENSTE GASTEN‘?

,’ h

DE MOEIZAME START VAN
VLIEGVELD WOENSDRECHT

VAN VROEGER EN NU:
THUISSLACHT



VOORWOORD

In de vorige Tijding kwam Jac van den Bussche in het kader van ‘hetjaar van het religieus erfgoed’ met het
prachtige vcrhaal over het Mariabeeldje op ‘t Hageland, nu heeft hij zijn serie ‘Een dorp vol cafeetjes’ erop
aangepast. Lees op pagina 3 over het ‘religieuze erjfgoed’ dat het Kerkepadje in Ossendrecht voortbracht.

Dc rma Van Kculcn uit Osscndrecht zorgt op haar manier voor ons religieuze crfgoed. ln het interview op
pagina 19 met Jurgen van Keulen lezen we hoe zij 0.a. kerkgebouwen v00r het nageslacht veilig stelt. We
hebben er meteen maar een stamboom van deze gespecialiseerde loodgieters bijgeleverd. Zie pagina 32.

Jos Halters ontdekte bij Gus Kil een prachtige kaart van ‘het westelijk deel van het hertogdom Brabant‘ ten
tijde van dc Tachtigja gc Oorlog. I-lij krecg toestemming van hem om deze bijzondere kaart te gebruiken
voor de leden van onze heemkundekring en hij vertaalde de bijbehorende Duitse (!) tekst van rond 1650.
(Zie pagina 25 e.v.) De kaart is op iets dikker papier gedrukt en te vinden op de middenpagina. Bij hem
kunt u terecht, wanneer u de kaart los wilt hebben. De prijzen vindt u in de bijgaande brief. De kaan in deze
Tijding is iets verkleind.

Op pagina 36 vertelt Jeanette van den Berg over een foto uit de oude doos.

Adrie van Zundcrd gceft een mooi beeld van dc mocizame stan van hct Woensdrechtsc vliegveld in dc der-
tigerjaren van de vorige eeuw.

De slachtmaand is net voorbij. Tegenwoordig zegt dat ons niet zoveel meet, maar nog niet zo lang geleden
hadden veel mensen hier in de streek een eigen varken dat ze thuis opfokten en dan in november aan huis
lieten slachten. Columnist Corné Bmgman krijgt het hele verhaal over dit oude gebmik te horen van zijn
ouwe buurman Jan. En wij luisteren/lezen mee.

Naar aanleiding van een onduidelijkheid in onze vorige
Tijding (2008-2, pagina 49) kreeg Jac vd Bussche van
een aantal lezers dc vraag, waar nu prccies Anne Bel
van Linden -de schenkster van het Mariabeeldje-
woonde op ‘t Hageland. Dat willen we u nog graag
even aanduiden:

Inhoud:

- Voorwoord, redactie............................................................ ....................... ........... ..p. O2
— Een dorp vol cafeetjes, deel ll, Jac van den Bussche.................................................... ..p. O3
- Monumenten zijn onze zorg. Letterlijk en guurlijk; een gesprek met Jurgen van Keulen,

Adrie Dobbelaar ................................................................................................................................... ..p. l9
- Stamboom van Van Keulen, Cor Cleeren .................................................................... ..p. 32
- Ongewenste gasten‘? Jeanette van den Berg .................................................................. ..p. 36
- De moeizame start van vliegveld Woensdrecht, Adrie van Zunderd .............. .. 37
- Van vroeger en nu: thuisslacht, Adrie Dobbelaar ............... ................. .. 52
- Inlichtingen en adressen, redac-tie................................................................................... ..p. 56
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EEN DORP VOL CAFEETJES (DEEL 11)

d00rJ. van den Bussche

Drie cafeetjes aan ‘de Kerkepad’

n vroeger dagen was een herberg een afspanning ofovemachtingplaats, meestal gelegen aan
een weg tussen twee steden. Ook bij een haventje ofrond de dorpskerk rendeerden ze wel.

Maar in het vrije veld langs een kerkepadje trof men ze niet zo gemakkelijk aan. In Ossendrecht
was dit anders.
Het ontstaan van zo’n verbindingswegje naar de kerk toc is niet met datum precies aan te geven.
Toen in 1187 de naam Ossendrecht als gemeenschap werd vernoemd en als kerkdorpje op de
kaatt kwam, was dit misschien al in gebruik. Velejaren later is de Zuidwesthoek tienjaar ontvolkt
en ook venvoest geweest vanwege oorlogsgeweld tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Eind 16de
eeuw keerden in kleine aantallen de mensen weer terug. Vruchtbare gronden waren het meest in
trek, omdat ze een garantie konden zijn
voor een nieuw bestaan. Met de nodige t - ' ‘
woningen die daar op werden gebouwd S -9‘
ontstonden zo verschillende woonge- 1 LWLI. ,'~ Jmeenschappen rond de dorpskem, onder \ W ,_ .9 A
dc naam gehuchten. ‘ J "M" - ‘

1 t ' Lt" ' i V

Ossendrecht was gezegend met het H“"""‘”~¥‘M'f"9i‘f _;-,-:.:Lut=\- ’“’
Hageland of de Hagelanden. Om snel, _i'_i-M LL “"'
maar wel lopend, het dorpsleven te kunnen » mpg 1'
bereiken voor kerk, school, bezoek en zo
meer, waren dc paadjes binnendoor dc i _ A
kortste weg. Het was in bovengenoemde E
periode, dat op de rand van klei en zand, ze O ! ~ ' ’ ‘

r L

I\~€\‘ l4it A_,__J ‘A0 t_,5 _

l

Lx L-_
K

-_.¢ 3 t i r

weer dienstig werden. Een cultureel »~1
erfgoed voor ons, door vele generaties Q ,. ,' ,1 l ‘ ‘ e’ / I
belopen en beschobberd. (Schobberen is ‘L’
snellervoortbewegen dan wandelen). t 3E: ,

Het waren geen tijden van weelde en het ‘ {T Café Tothier £_‘"If{* ”‘ ‘T
was een hele temptatie om met een groot 4 4 8" "i‘-",f_"d" _ "'
gezin en smalle beurs jaar in jaar uit rond te i ‘ _ J
komen. Werkweken van zestig uur waren t, I
norrnaal, en daarbij kwam thuis nog de
noodzaak een paar honderd roeden
landbouwgrond te bewerken, metals extra 4 ..V - . _;
inzet een varken en geit als vlees- en A 1 tinny;
melkvoorziening. Bij deze inspanning 3‘ _ ‘_ —“* i "
bleef er voor ouders maar weinig tijd over
voor ontspanning. Toch gunde moeder de Z H '\ (.\ PT Oi ( ’
vrouw, die op zondag de vroegmis voor l (3 ' p.
haar rekening nam, dat vader na de ‘
hoogmis even langs ging. Een paar esjes

‘.::&\ -~'-- v O - ._.

‘ t ' ii an /l.
J
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bier, een potje kaartje of biljarten, maar zeker ook wel graag Wat dorpsnieuws bij eengaren. De
goede man moest toch Wat hebben, en zeker op de hoogte blijven. Cafés op het dorp bezoeken
was riskanter, dan bleven ze, soms onder invloed, hangen. De mannen van het Hageland volgden
vaak de kortste weg en vonden aan de Kerkepad een paar uurtjes vertier als ruggesteun en zagen
er vertrouwde bekenden.

De weg naar huis

Als aan de kerkplicht was voldaan en de zegen met een kruisteken was beantwoord, ging iecler
weerzijn eigen weg.
De bovengenoemde mannen, lopend over de Kerkstraat, moesten bij de wegsplitsing beslissen
welke kant ze opgingen. Het leek wel een kruispunt zoals kerkepaadjes daar bij een kwamen. (Zie
de dubbele stippellijnen op de plattegrond op pagina 3.)
Er is ook een aftakking geweest naar de hoeve Melsen, speciaal gebruikt in 1896 bij de bouw van
een nieuwe kerk, toen zijn schuur tijdelijk tot godshuis was verheven. Via een ander Wegje kon
men rechtstreeks in de lage weilanden komen waar het vee graasde. De volgende afslag leidde
naar het kerkhof, maar interessanter was dat daar ook een herberg aan lag met de toepasselijke
naam:

TOT HIER EN NIET VERDER

Hier woonde Jan, de zoon van boer Kees van der Poel.
Was het een streven, of een passende naam voor deze herberg op de kruising Kerkstraat,
Kerkepad en Kerkhofstraatje? Het café stond net buiten de toenmalige kom, dus daar was de
grens van het dorp en niet verder.
Jan van der Poel was getrouwd met Isabella Joosen en wel op 10 december 1856. Zij is op jonge
leeftijd overleden. In 1884 trouwde hij voor de tweede maal, dan met Catharina Wilhelmina
Gommeren uit Essen. Een jaar later kochten zij van mijnheer Coveliers, de eigenaar van ’t
Eikelhof, een stukje grond voor een woning met cafe. De gelagkamer was 321112 groot en stond

’1 1" -2:1
i F»,

I
‘ I

EL‘!

I-'.__‘ "'
"‘ ,_,_-o-P _

_ ‘,_.-um

iy .

-O-t ..___.__"__ "*

Pagina 4 T l .| DIN G Jaargang 31, 2008 nr. 03



vermeld gelegen te zijn in het Kerkhofpadje.
Jan was een bocrenzoon met landbouwstiel en daarin als opzichter werkzaam. Zij crcécrdcn op
hun manier een stukje klantenkring, aangevuld met de nodige kerkgangers daarbij op zon- en
feestdagen. Gezellig, zo na de mis een biertje drinken en je mengen in het geroezemoes en de
discussies in deze hcrberg. De naam ‘De zoete inval’ was zeker ook op zijn plaats geweest, Want
Jan en Kaatje waren van alles op de hoogte en konden hier iedereen wel te woord staan en
gerieven, men hoefde niet verder. In de Eerste Wereldoorlog trok het cafe ook veel soldaten aan,
maar toen hadden ze de tap al overgedragen aan
dochter Johanna, die getrouwd was met Willem
Verbrugge. Hun vier kinderen, Karel, Tonnie, Cor —
en Tiest Werden hier geboren. Zij deden het cafe
tot 1917 en bouwden toen zelfeen nieuw huis met
herberg aan de Trambaan dat we al eerder
vcrmeldden als cafe De Vierwinden. —>
Vader .lan was gestorven in 1913 en moeder een
jaartje later.
Jan en Wilhelmina hadden nog zes kinderen
gckregen. Er waren in totaal zeven jongens, onder

wie Willem, Jan Baptiest en
Godefridus.
Een vicrtal van hcn is
werkzaam geweest in de
cichorei, en ook het transport _ -
daarvan. Een vast loon dat
ook ontwikkelingskansen bood voor de kleinkinderen. Drie van hen
kwamen in het onderwijs, en een meldde zich in het klooster te Oudenbosch
als religicuze. Anderen trokken met volk naar dc wcrkcn in Duitsland.
De jongste, Desiré. mocht leren en werd de eerste zelfstandige elektricien in
Ossendrecht. Anderen brachten het tot boer ofaannemer.

k

—>Echtpaar
Jan van der
Poel -
Gommeren
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We passeren het huis
van Lucas Bogers, —>
de kerksuisse (=
orderbewaarder in
sommige katholieke
kerken, gewoonlijk in
uniform, met staf of
hellebaard en een ban-
delier) en lopen dan
bergaf naar het lager-
gelegen drassige wei-
land, dat de naam “de
Lockemoer” droeg;
later ook “grond van
den armen” genoemd.
Er stond toen een klei-
ne woning op. Het
was een plaats waar

We willen 00k even achterkleindochter Annie v.d. Venne noemen, die samen met
haar man .S_'jefPaIinckx café restaurant Non Plus Ultra in Woensdrecht tot grate
bekendheid voerde. Toeval ofsamenloop dat haar overgrootvader en zij hetzelfde

nastreefden in woord en daad: Tot hier en niet verder, oftewel non plus ultra.

Toeval of samenloop?

We gaan verder op weg naar huis

Pagina 6 T lJ D l N G Jaargang 31, 2008 nr. 03



Foto boven: tegenover Tot hier en niet verder ligt het oude ‘begin ‘van ‘de Kerkepad '.
V.'l.n.n Kees van Oevelen, Jappe Paardekam -wiens huis links net niet meer te zien is- in gesprek met
burgemeesrer Van Gils.
Di! is een historische/bro, want inmiddels hebben de huizen op de_/bio - Iirzksachter dat van vader
Lucas en zoon Linderd Bogers en rechts dat van Emilie vd Bergh - moeten wijken voor het
verzorgfngshuis Mariahove/Savelanden (onder) en is het niet meer mogelijk om hier het Kerkepaajie
in re gaan.

schoenmakers in het verleden hun leer looiden en het verder bewerkten op de hogere wal, kadas-
traal aangegeven als “de schoenmakersheiningen”. Verderop stonden enkele huisjes, waaronder
het cafe met de passende naam:

Jaargang 31, 2008 nr. 03 T I J D 1 N G P ain 7



CAFE LOOIZICHT

Petrus Johannes Koolen en Dimphina
Adriana Withaegs - op 14 januari l8?'6
getrouwd -hadden hier hun domicilie.
Zij kochten de herberg, die na 1866 hier
tot stand was gekomen, van Petrus
Jacobus Smout en Johanna Hugens. (Na-
dat Johanna in I874 overleden was, her-
trouwde Jacobus met Carolina
Bcnedicta Koch on verhuisdc naar hct
Hondseind.)
De ouders van Piet (Petrus Johannes
Koolcn) waren Egidius Koolen -
Adriaansen, die op een boerderij in de
Laagstraat woonden, en Dimphina’s
ouders waren Cornelius Withaegs -
Cornelissen en zij bewoonden de her-
berg het Schippershuis aan de Oude
Dijk. Zoon Piet was bij zijn Vader werk-
zaam in de landbouw en tevens sinds

1876 ingeschreven als herbergier. Dimp na Withaegs zal zeker als cafévrouw goed hebben vol-
daan. Zij was een van de zeven vrouwen met deze achtemaam, die over een periode van honderd
jaar tapperijwerk verrichtten in Ossendrecht.
Piet Koolen was wel meer dan twintig jaar steunend lid van hannonie De Hoop, die met regel-
maat afzakte naar het Looizicht en muziek bracht in en om de herberg. Piet werd wel eens betrapt,
o.a. die kecr toen een man uit Zandvliet met zijn draaiorgcltje de mensen kwam vermaken, wat
zonder vergunning niet was toegestaan. Nadat hun huis in 1909 door brand was verwoest, kwam
bij herbouw in de nieuwe cafémimte al spoedig een biljart en de kaartspelers hadden hun eigen
tafeltjes, ccn stamcafé waardig. Hun kindcrcn hebben later Bclgiii gckozen als woonland, behal-
ve zoon
Sjef, die
een boer-
derij ver-
kreeg
aan de
M o l e n - ‘Sm. _
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Enclave

Een kleine honderd jaar geleden stonden hier tezamen een viertal huisjes aan de Kerkepad We
willen de bewoners graag even vermelden.

A190 de familie Kloeck, ‘het oudste
punt’,

A 1 89 Adrianes Noteltiers -van Put,
A188 P J Koolen — Withaegs, hr‘ *

(café Looizicht)
Al 87 J acobus Noteltiers — Paardckam. J i * ‘ " *

Op A189 werd op 5 mei 1916 in het gezin
Noteltiers-van Put een dochtertje geboren,
dat de naam Maria Catharina kreeg. Op
jonge leeftijd zou zij deze kleine gemeen-
schap en dus ook haar broers en zus verlaten
om als religieuze in te treden in het klooster
van de zusters Franciscanessen te De Wilderd in Belgié. Op 92-jarige leeftijd in mei 2008, werd
zij nog overgeplaatst naar Herentals. Het padje naar de kerk is voor haar de juiste weg geweest,
die haar bracht tot de roeping van naasteliefde en dienstbaarheid.
Sommige mensen zien een café ofhet gedoe daaromheen als een oord van verderf.
Op buurmeisje Marie Noteltiers had dit dus geen enkele invloed.

Zr Maria Catharina Noteltiers en haar tante Catharina Maria Noteltiers voor cafe Looizicht.
Tanle maakte vroeger dejongensschool schoon en ze stookte er de kachel Iekker warm voordat de
jongens in de klas kwamen.

De Looi

Helemaal door de bocht gelopen, komen we langs een stukje Kerkepad dat aansluit op de
Vossenweg, en waarlangs het kerkvolk van de Platluis kwam. Precies daar stond de kruideniers-
winkel van Adrianus Wierckx en zijn vrouw Johanna Catharina Roelans, bijgenaamd Rooie .S_‘j0.
Zij hadden dat huisje in 1876 voor 480 gulden gekocht van Johannes Baptist Craen en Johanna

Jaargang 31, 2008 nr. O3 T I-J D 1 N G Pagina 9



Peerdekam. Waarschijnlijk was het gebouwd kort na 1860.
Zij riehtten daar een Winkeltje in dat altijd open was, ook op
zondagmorgen als kerkvolk passeerde. Een veelheid aan arti-
kelen was er niet, maar wel aanvulling op het dagelijkse eet-
patroon zoals b.v. zout, suiker en gmtterwaren en daarnaast,
zeep, lucifers en petroleum. Na hun dood hebben in dit pand
nog verschillende gezinnen gewoond. Het was niet bepaald
een luxe daar onder dat rieten dak. In de veertiger jaren was
het aan sloop toe. Maar een winkeltje op die plaats. . . ..

We bevinden ons midden in het Looigebied met Zijn eigen
charme van een laagliggend weidelandschap, omzoomd
door sloten, die uitmonden in de Sehipperskil, richting
Schelde.
Dit gebied, als ondcrdeel van de latere Zuidpolder, was ont-
staan na de eerste watersnoodrampen in de llde en l2de
eeuw.
Het Schcldcwater ovcrspoeldc het laagliggendc land tot aan

,4(1,~,-anus pf/jg;-C},-x 6,, Z!-in v,~0,,W de voet van de zandheuvels, waarvan zeker stukken zijn weg-
Johanna Catharina Roelans, bijge-
naamd Rooie Sjo. Onder: nogmaals
het echtpaar voor hun winkeltje.

gespoeld. We hebben de tijden van rampen en dijkaanleg in
vorigc a cvcringcn rccds doorgcnomcn. Dc laatste inpolde-
ring in dit gebied was in 1743; de tot nog toe laatste waters-
noodramp was in 1953, toen tijdens zware storm en spring-
vloed het water tot over de Koeleweg stroomde.

Een gebied tegen de duinen was vaak minder vlak dan inpolderingen verderop; zo ook hier.
We noemden reeds de lage weide, waarin soms hoger gelegen gronden lagen die gebruikt konden
Worden voor de landbouw. Deze werden aangeduid met “de smalle landen”. Een groot gedeelte
van de polder was natuurlijk vruchtbare kleigrond. Dat wisten ook de markiezen van Bergen op
Zoom. Zij bezaten den Borgel, een stuk grond dat aan de ene kant tegen de Brabantse wal lag en
aan de andere kant aan de Borgelweg (nu Burgervveg genoemd, langs het boerderijtje van Ko
Paardenkam, beter bekend als Co Pin), die vroeger als karspoor aansloot op de Kasteelstraat, die
d e s t i j d s
o n d e rd e el
van de Bor-
gelweg ‘K
was. Een
apart stuk ‘ '¢!4:‘1 19~“1_'-!%.5.[_;'§?-%
grond aan 9“ *{ fv

tg a ii‘:T/'-i
dc voet van _ _
de duinrand 5 ‘
nabij het I ii”
Hageland I » ,\ W,
was minder
vruchtbaar. » .-
D a a r l a g
klapzand.
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Toch kwam er nog heel war uit dat winkeltje van Rooie Sjo. Dochler Bel trouwde met Louis
Masters en zij werden aan het begin van het Kerkepad de overburen van Tot hier en niet
verder. F010 boven: het gezin Masters met soldaten tijdens W0 I.
Foto onder: tussen vader en moederMusters lzun inmiddels volwassen kinderen, vlnr:
Antoon, Augustijn in Rome, Prosper (Janus), Augustijn en laterpastoor te Namen en Louis,
Passionist in Mook, daarnaast hun zus Lies.
Verder hadje nog kleinkinderen van Rooie Sjo: Leo, Dien, Jappe en Martha Mous;
sommigen gingen het onderwijs in en allemaal waren ze betrokken bijjeugdzorg evenals de
vier kinderen van de Verbrugges van Tot hier en niet verder. Samen met de elders genoemde
drie ingetreden nonnen geeft dat Kerkepadje toch wel te denken...... ..
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—-er ~ > Het boerderijtfe

. van Paardekam
(C0 Pin) aan de

Burgerweg

De Biezenwei

Niet te vergelijken met de Biesbos, maar er zijn wel overeenkomsten. Overstroomd door zout
water tijdens watersnoodrampen, en vermengd met zoet water vanaf de duinen, was dit zeer
geschikt voor riet- en biezengroei. Gratis en nuttig voor divers gebruik. Het was voor 1800 een
bezit met woning van de heer Frederik Rudolf de Maij, die het op 30 juni 1825 verkocht aan
Benedictus Fraters-van Meel. Hun latere erfgenamen Adrianus Fraters (x De Bree) en Anna
Cornelia Fraters (x Janssens) verkochten op hun beurt de Biezenwei in 1879 aan Cornelis Hazen
-van de Wouwer, aarmemer/metselaar, wonende in de Kerkstraat.
Eind dertigerj aren verkocht Hazen de gronden eromheen aan Peters JOh3l11"l6S Alphonsus Goris.

De Janssens,
r e e d s g e -

noemd, wer-
den vaste bewo-
ners en bezit-
ters van dit dub-
bele pand en
werden in de
v o l k s m o n d
aangeduid als
‘de van
Bienens’. Eris
geen naams-
v e r k la r i n g
bekend.
(Was er vroe-
ger misschien
een vrouw in
de familie met
de naam
Fabienne?)
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Antonius Janssens huwde in 1898 met Catharina Hendricks (Snakke) en ze vierden vijftig jaar
later in huize De Biezenwei hun gouden bruilo . Een koninklijke onderscheiding was Toon
Janssens reeds in 1938 ten deel gevallen op de dag dat hij vij ftigjaar lang zieh verdienstelijk had
gemaakt op de hoeve van de familie Sneep aan de Langeweg. Toon ‘van Bienen’ werd ruim 84
jaar.

Binnendoor en achterom

Meer dan een halve eeuw ging hij ter kerke over het reeds genoemde devote padje.
Maar toen Toon overleed bleek dit wegje niet aan de breedte-eis voor uitvaartdiensten te voldoenl

Dan maar vol eerbied met de lijkWa-
gen helemaal achterom naar de
Biezenwei. Hier moest echter wel
Wat oveiwonnen Worden. De wagen
kon hun woning door drassigheid
niet bereiken.
Wat waarschijnlijk in Ossendrecht
nooit iemand overkomen is, gebeur-
de bij Toon Janssens. Met zes man
droegen ze hem eerst tweehonderd
meter ver naast het natte karrenspoor
door de Biezenwei, om vervolgens
met de lijkwagen via de Burgerweg,
het Hagcland en het Beeldje, richting

’ kerk te gaan.
Als buren samen in één huis: Marie Kloots-van Dijke en D6 bLlLlI1b<'IWOI16l'S hieldell (16 V06t6I‘l

Catharina Hendricks (Snakke) droog en verkozen het Kerkepadje.
De woning werd na de dood van Toon

en Catharien verkocht door de erfgenamen aan de heer Admiraal, medewerker van drankfabri-
kant Van der Tuyn.
In I967 werd het een buitenverblijf van het echtpaar Van den Burgt, dat inmiddels overleden is.
Hun kinderen hebben besloten tot verkoop.

De Vossenweg

De Biezenwei ligt aan de Vossenweg. De naam Vossenweg behoeft enige uitleg. Ter plaatse
bevond zich een sloot waarin, met een veelheid aan luchtbellen, roodbmin kwelwater opborrelde,
dat uit de duinen kwam. Het kleurde vaak ook de berm en soms de hele weg. Dit, aanschouwend
tussen het verdere groen, zag er vossig uit, en was minder geschikt voor de landbouw. Zo gezien is
het verklaarbaar dat iedereen sprak van de vossigc of rooie weg. De eerder vermclde Rooie Sjo
woonde aan deze weg; haar bijnaam was dus vanzelfsprekend. Slechts weinigen kenden haar
echte naam: Sjo Roelans. Later is door betere waterafvoer de drassigheid verminderd en de kleur
minder opvallend geworden. Ook de weg en het Kerkepad zijn Wat verlegd.
Tot op de dag van vandaag heet deze plaats in zijn geheel nog steeds De Biezenwei, een algemeen
begrip en aanduiding van onvruchtbaarheid. Wanneer een jongen ofmeisje er niet in slaagde een
partner te vinden, was het algemeen gezegde: ‘die komt niet aan de bak, dat is er eentje voor de
Biezenwei’.
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Oorlogsverleden

Deze Biezenwei staat ook vermeld in de Westbrabantse verdedigingslinie aan de Schelde, die
aangelegd werd tussen Dinteloord en de Belgische grens. Dit gebeurde in de nadagen van de
Eerste Wereldoorlog, toen de gevechten nabij de rivier de IJzer helemaal waren vastgelopen. De
Engelse troepen wilden via de Schelde en Noord-Brabant Duitsland (in de rug) dc genadeslag toe-

)“-. -\,
- . ‘+_

_- ... -4.. '. ‘F‘ .=§3"1‘.y I

\

dicncn. Nederland was echter ncutraal en moest dit zien tc voorkomcn. Het gcvolg daarvan was
de aanleg van bovengenoemde verdedigingslinie met extra militaire inkwartiering en loopgra-
ven, ook om en nabij het gebied Leemberg /Biezenwei. De grond op 50 cm diepte bestond vaak
uit wit zand, een aanwijzing dat een gedeelte van dc duinrand daar ter plaatse vroegcr wegge-
spoeld moet zijn. Gelukkig bleef de Engelse vloot weg en is deze aanval op de Brabantse Wal
nooit uitgevoerd, en zo kwamen er nabij het Kerkepadje geen oorlogshandelingen, maar wel nam
het smokkelen een steeds grotere VOI‘lTl aan. De Duitsers raakten door voedselgebrek meer en
meer ontredderd en zetten wat graag de poort naar Nederland open.

Neutraliteit krij gt niet altijd dezelfde uitleg. Hier
-~ ——- if gold meer: men was niet betrokken bij sneuvelen oi

. — - overleven, men bleefbuiten schot en verdiende er dik
,rlZ},__,m Q’ ’___,_,_1,_';i;?,‘-,‘,-- i geldaan.
re‘ . 1 1" Tijdens de Tweede Wereldoorlog hetzelfde beeld,

vi ,2 fl’ "1 G’-;:.._.[\‘ < alleen was Nedcrland toen bij de oorlog betrokken.
f_-if . M“ ;;~,;;;=,_- \ " ; Zelfs vrouwen waren aan beide zijden van de grens

',2!r.I_»T_' i > 7-3:,’ " L-» A pg »- ,;_;,_ L2 als smokkelaar zeer actief en gebntikten de vossige
_ i weg als smokkelpaadje. Dames uit Zandvliet pro-

Yr-I» » I beerden al etsend hun aankoop in Nederland via de
*_ »-—- -W ~ Platluis over de grens te voeren. Ze moesten echter

__“>_;";i altijd rekening houden met een bcpaalclc
 4 ___ »
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Nederlandse douanebeambte. Deze had een mooi rond kopje, dat leek op een kaasbolletje 40+ en
daarom werd hij aan weerskanten van de grens “het Kéésbolleke” genoemd. Hij stelde zich ver-
dekt op om de smokkeldames te kunnen achtervolgen en aanhouden. Lukte dit dan werden ze
voorgeleid bij de hoofdcommies te Ossendrecht, waar ze door diens vrouw werden gevisiteerd.
Later is nog veel gelachen om de taferelen die zich hier afspeelden. De madammekes van
Zandvliet konden er wat van, als douanen om de tuin geleid moesten Worden.
De Nederlandse vrouw is, zegt men, na cle Tweede Wereldoorlog pas gaan roken. Tabak smokke-
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len deden ze al eerder. Veel ernstiger en gespannen was de situatie in de grensdorpen Wanneer een
smokkelaar, door toedoen van de douane, werd neergeschoten. Voor dag en dauw werd de ‘ dader ’
naar onbekende bestemming overgeplaatst.
Daarnaast had je het verschijnsel de ‘zwarte commies’. Dit had niets met huidskleur te maken,
maar wel met duistere praktijken. Ook daar waren enkele mensen wel voor in, tot grote ergernis
van de andere smokkelaars. Op een linke manier, ofdoor verraad, wist hij waar en Wanneer een
groep de grens Wilde passeren. Hij en zijn kompanen verscholen zich langs de looproute.
De voorloper liet men gaan en dan klonk plots: halt, douane. De dragers gooiden hun vrachtje
neer en namen de benen. De zwarte commies met zijn volgelingen nam zonder gewetenswroe-
ging de smokkelwaar gratis over. Mensensmokkel is een verhaal apart. Engelandvaarders en
Joodse vluchtelingen uit Nederland passeerden ook hier, onder grote spanning, de grens.

De Leemberg

We keren terug naar een verhoging in het landschap dat aanstrookt tegen de Biezenweide waar
ook het Kerkepad overheen voerde.
Na 1850 vermeldt het bevolkingsregister van Ossendrecht de eerste woningbouw op de
Leemberg bestemd voor een boerengezin en voor een rietdekker. Het zou uitgroeien tot een tien-
tal woningen zonder verder veel commercie. Een uitzondering daarop was herberg De
Schaapskooi, aan de viersprong gelegen bij het Kerkepad.

CAFE DE SCHAAPSKOOI

Rond 1875 bouwden Comelis Leonardus Joosen zijn vrouw Anna Maria Jansen op ‘Brou-

I-Irv>"_— _
-__—__.-.-
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werswal’ een woning met cafe en schaapsstal voor de kudde. Zijn vader, dierenschatter van
beroep, uit Lillo, was getrouwd met de kleindochter van burgemcester Willem Melsen, en woon-
de naast de kerk. Zijn vrouw, Anna Maria Jansen, was de doehter van Willem Jansen en Barbara
Brooymans.
Rond het stamineeke was voldoende berm en weidegras voor hun schapen. Vanuit de konijnen-
bossen kwam een waterloop, waardoor er naast de herberg een gun-
stige plek was als drenkplaats voor de dieren, om wol te wassen en
ook voor handel. Kees Joosen stond bekend als een goede negociant
met kennis en gevoel. Ook de herberg vaarde daar wel bij.

Op 18 februari 1877 werd hun dochtertje geboren. Onder de naam
Zuster Fabianna trad zij later in het klooster van de zusters te
Oudenbosch. Een derde religieuze roeping van een meisje aan het
Kerkepad. Apart ofgezegend?
Haar moeder overlecd en vader trouwde in I885 voor de tweede
maal, dan met de Thoolse Johanna Daane. Negenjaren lang woonden
ze samen aan het Kerkepad, maar toen werd de vrouw des huizes plot-
seling opgenomen in Halstercn. Dit betekcndc het einde van de her-
berg, al bleefJohannes er nog vijfjaar wonen. Op 20 juli 1909 vertrok
hij naar het Belgische Essen. Een maand later werd het pand verkocht
aan dc kolenbocr Theus Michielscn en zijn vrouw Johanna Catharina
Musters. Ze namen het kapokken bed, wat potten en pannen, de krui-
wagen en de kachel over. Daaronder zat het lege geldkluisje verbor-
gen.
Het cafe en de schapenhandel kregen geen vervolg. Wel ontdekten ze dat de handel hier had
gerendeerd. Niet voor niets had de vorige eigenaar zijn geld opgeslagen in een kluisje onder de
kachel. Zij begonnen aan een in opkomst zijnde handel in steenkool, die ze zelf met paard en kar
aanvoerden vanafde Woensdrechtse static.
Vaak verkocht hij onderweg huis na huis zijn kolen en moest dan terugkeren voor een nieuwe
vracht. Hij genoot het vertrouwen van het armenbestuur bij levering van gratis kolen aan mensen
in cle bedeling.
Theus, in de volksmond Teske genoemd, slaagde wonderwel in zijn handel. Minder geluk viel
hem ten deel door het overlijden van zijn vrouw. In 1910 huwde hij te Zandvliet met Ludoviea
Aloisia Schipper.
Zij kreeg in Ossendrecht dc dubbele naam Wieske van Teskes. Uit dit huwelijk werd zoon Dictus
geboren. En iedereen vulde aan .... . . dat manneke van Wieske van Teskes.

De eierdief

En dan is er nog het verhaal van Wieske en Dictus en het verdwijnen van de eieren onder zijn dui-
ven.
Steeds opnieuw waren ze verdwenen, en welke dief zou dat nu doen? Ten einde raad zaagde
Dictus de treden van het trapje los en zette zo de zaak op scherp. ‘ s Avonds bij thuiskomst zat moe-
der, wat verslagen, met een doek om dc arm, hem op te wachten. Zij was door dc trap gezakt en
had zich flik bezeerd. . De dader was nu bekend. Wieske had steeds een lunchje bedacht van
brood en gebakken eitjes. Ze beloofden allebei dit nooit meer te doen.

Een veel erger voorval kwam later. Op 6 oktober 1944 vol vreugde bevrijd, werden na enkele
dagen nabij hun huis zware kanonnen geplaatst voor beschieting van de Kreekrakdam. De strijd
was nog niet gestreden. Drie weken lang daverde de omgeving. Maar dc grootste klap moest nog
komen.
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“Monumenten z|]n onze zorg. Letterl|]k en figuurhjk.”

In gesprek met Jurgen van Keulen

et is wellicht één van de oudste
bedrijven in Ossendrecht. In ieder
geval bestaat het bedrijf Van

Keulen sinds 1895. Een echt ambachtelijk
loodgietersbedrijf dat sinds de meest
recente overname door de vierde generatie
Van Keulen wordt geleid, de thans 34-jarige
Jurgen.

‘d

Hij heeft het bedrijf niet alleen gepo-
sitioneerd als een ambachtelijke, hoog
gekwalificeerde organisatie - met
specialisatie in zink, koper, lood en leien -
maar ook laten uitgroeien van een lokale
onderneming tot een volwaardige Benelux-
organisatie.
Een echt ambachtelijk bedrijf?
WNT als maatstaf
lk sla er het Groot Woordenboek der
Nederlandse Taal (WNT) op na.
Ambacht:
- Het dagelzjksch bedr;'/_'f van een werkman
die met handenarbeidden kost verdient.
- Aangeleerd handwerk van eene bepaalde
soort, nering, broodwinning. - Eenjongen
op een ambacht doen, een handwerk laten
leeren. - Lieden, die door het drzjven van
ambachten zich onontbeerliik wisten te
maken.

Ambachtelijk:
- Bepaaldelijkgebruikt metgedachte aan de
zorg, de vaardigheid of kunst die het
handwerk kenmerkt, en dan 00k toegepast
op de practische kunstbeoejéning. - Wat
Berlage in het architectenvak pleegde re
noemen de ,,ambachteIg'jke" schoonheid. -
Dit zuiver ambachtelijke, dat zich én in de
bouwkunst én in de binnenhuiskunst op
eenzelfde wjjze openbaart.
Tijdens ons gesprek blijkt dat Jurgen niet
overdrij ft, Wanneer ik ons gesprek toets aan
de zojuist genoemde WNT-de nities.

Hoe het begon
“Mijn overgrootvader Arie van Keulen is
ons bedrijf in 1895 begonnen. In de
Adolphinestraat. Zijn zoon Janus - mijn opa
- nam het van hem over. Diens zoon Louis -
mijn vader dus - was de derde generatie en ik
ben nu de vierde generatie die dit bedriji
leidt."
Hij toont me een foto van ‘toen’ waarop
voor dc VW-bus zijn opa Janus samen met
diens broer Arie staan, zijn vader Louis en
een knecht (beiden hurkend) en helemaal
links Jurgen zelfmet neefEgbert.
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Ambachtelijkwerk
“Ons bedrijf werkt nog net als honderd jaar
geleden. Behalve dan dat we tegenwoordig
roestvrijstalen haken gebruiken om leien te
xeren, alles met hedendaagse auto’s ver-

voeren en een eigen kraan hebben om onze
materialen naar de hoge Werkplekken op de
daken van gebouwen te tillen. Dat klinkt sim-
pel, maar dat is het niet. Je moet blijven
leren, blijven oefenen. Want alles draait om

vaardigheid en
ervaring. Iedere
klus is een maat-
werk. Elk werk
m 0 e t s t e e d s
opnieuw uniek
gemaakt wor-
den. Materialen
u i t v 0 0 r r a a d

bestaan dan ook niet voor ons soort werk.
Want het meeste werk is werk aan monu-
mentale panden. Unieke panden, waarbij
niet alleen de maten steeds uniek zijn, maar
ook de ontwerpen. Als wij renoveren, moe-
ten we dus steeds een volstrekt nieuw project
beginnen.”
Jurgen vertelt dat zijn bedrijfvolledig gespe-
cialiseerd is in ambachtelijke- en kwalitatie-
ve dakbedekkingen te weten:
- zink-, koper-, lood- en natuurlei dakbedek-
kingen
- diverse hellende en platte dakbedekkingen.
Hij geeft aan dat zijn bedrijf werkt met vak-
manschap en kwaliteit. Alle medewerkers
begrijpen de kunst van het ambacht, waarbij
kwaliteit niet ophoudt bij het sec leveren van
een goed en hoogwaardig product. Het blijkt
geen snoeverij. Een lange lijst gerenom-
meerde referenties van honderd jaar vak-
manschap getuigt ervan. Net als de vele
foto’s die overal in het bedrijf aan de muren
hangen. Foto’s van opgeleverde werken,
maar ook van werk in uitvoering. Allemaal
dagelijkse leerprocessen. Want het kan wel-
licht altijd nog beter. Dat laatste kan door de
lat steeds hoog te leggen en door crvaring te
delen. Maar ook door kritisch te kijken naar
het opgeleverde werk.
“Ik ga alle werken af. Als ik niets zeg, is het
prima. Maarja, ik ben bezeten van mijn vak.
Dus ik zie gauw kleinigheden, waar ik dan
wat van zeg. Niet om mijn mensen te bekriti-

seren, maar om hun leerproces gaande te hou-
den. Aitisanaal ambacht is tenslotte steeds
verdergaande ervaring.”

Uniek bedrijf
Het lijkt ongeloofwaardig. Een dorpslood-
gieterij die al ruim honderdjaar van vader op
zoon is overgegaan. Is dat dan Z0 bijzonder?
Eigenlijk niet. Ware het niet datjuist grootse
restauraties aan monumentale panden hun
leerervaringen zijn. Aanvankelijk alleen bin-
nen het dorp en de eigen regio. Maar sinds
Jurgen de zaak van zijn vader ovemam
wordt die ervaring ook ver buiten de regio
ingezet.
Kennis van vier generaties wordt aan de
medewerkers overgedragen. Maar ook de
instroom van medewerkers is tweeledig.
Een ervaren deel kwam via sollicitaties van
concurrenten. Daarnaast fungee het team
ook als opleidingsinstituut voor jonge
beginnende medewerkers. Zij leren het vak
in het bedrij f. Maar ook er buiten. Want vaar-
dig leren solderen, moet je eindeloos oefe-
nen. Dus niet alleen in de baas zijn tijd, maar
ook in je eigen vrije tijd. “De meesten van
ons zien hun werk ook als hun hobby. Dus
leren ze in hun vrije tijd door. Via cursussen
tot over de grens, maar ook thuis door te oefe-
nen en door brochures te lezen waar alles in
staat.

Pagina 20 T lJ D l N G Jaargang 31, 2008 nr. 03



Tijdens ons gesprek loopt Jurgen naar de
kast en toont me een stapel ordners met
informatiemateriaal. “Dat moeten alle nieu-
we medewerkers doomemen als ze bij ons
komen werken.”
Hij is echt bezeten van zijn vak. Vooral van
de artisanale kant. Lachend en trots vertelt
hij dat hij een oud leerboek heeft gekocht.

ANHQBOOK

OOSTERHOF ANTVP, Handboet voor den loodgietev. Hand- en leerboek voor loodgieters en zinkmrters: tevers ten denste van archittcten. voor
bolmturdgen en studeerenden.
2ednI<.ArrsI.. 1933 Ms. 58-1 pp 99B gs&4 pits Cloth.

De bijbel voor de loodgieter, noemt hij het.
De werkelijke titel is Handboek voor den
loodgieter. Hand- en leerboek voor loodgie-
ters en zinkwerkers: tevens ten dienste van
architecten, voor bouwkundigen en studee-
renden. Met 999 tekst-illustraties en 84
tabellen.
Het boek werd al in 1933 in twee delen uit-
gegeven!
“Er staan niet alleen alle technieken in
beschreven, maar ook bijpassende tekenin-
gen die verklaren hoe je iets moet maken.
Dat krijgcn al mijn medewerkers als lesma-
teriaal. Leren hoe men het vak vroegcr uitoe-
fende is voor ambachtelijk werk niet alleen
leuk, maar ook een vcreiste”.
Het bedrijf Van Keulen is niet volslagen
uniek, maar wel uniek in zijn soort.
Jurgen schat dat er in ons land vijfbedrijven
zijn die soortgelijkzijn.
Verspreid over het land. “Maar wij komen
tot ver in Nederland. Tot op de Utrechtse
Heuvelrug, waar de zetel is van de rijksmo-
numentendienst.”

Horizon verbreden
Toen Jurgen het bedrijf van zijn vader elf
jaar geleden ovemam, heeft hij de horizon
verbreed. Daar was meer voor nodig dan dc
vader-op-zoon-ervaring van het bedrijf. Je
moet als bedrij fook de nodige papieren heb-
ben. Inmiddcls zijn deze rijkelijk voorhan-
den. Het bedrijf bezit de erkenningen en cer-
ti caten: “Zinkmeester”, is KOMO gecerti-

ceerd, gecerti ceerd leidekker ISO
900l;2000, OSHAS (internationaal VCA),
lid Uneto-Vni Metalen Dakgilde en tevens
erkend lecrbcdrijf. Een niet geringe prosta-
tie. De certi ceringen Zinkmeester en Lei-
dekker zijn alleen te verkrijgen door vak-
mansehap te levercn en je te houden aan de
eisen en voorschriften. Dit houdt in dat hier

regelmatig op gecontroleerd wordt door
IKOBKB (bureau kwaliteit bouw). Tevens
is men adviserend voor diverse zink-, koper-
en loodfabrikanten, lei-importeurs, dakleve-
ranciers, de monumentenwacht en natuur-
lijk voor vele klanten waaronder talloze par-
tieuliercn.
In de laatste zes jaar groeide het bedrijf van
ll tot ruim 40 medewerkers die werkzaam
zijn in Ncdcrland cn Belgié.
De horizon is dus de Zuidwesthoek ver over-
stegen. Binnen die horizon werken de ‘lood-
gieters’ allemaal aan renovatie, nieuwbouw,
onderhoud en restauratie.
Zowel voor woning- en utiliteitsbouw, 1nonu-
mentale en kerkgebouwen. In opdracht van
particulieren, bedrijven, kerkbesturen, kerk-
genootschappen, bisdommen, overheden,
de monumentenwacht, m0numentenzorgin-
stellingen, niet gespecialiseerde dakbedek-
king- en installatiebedrijven, aannemers- en
bouwbedrijven.
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Alles onder één dak
Behalve kwaliteit sinds 1895 heeft
dit Ossendrechtse familiebedrijf
veel te bieden en alles onder één
dak, d.w.z. vier afdelingen.

De qfdelingzink -koper — lood
Zij maakt en levert dakgoten,
gevelbekledingen, dal<bedekl<in-
gen, hemelwaterafvoeren, deklijs-
ten, rechte en ronde dakkapellen,
bociboordbeklcdingen, detailaf-
werkingen, dakversieringen zoals
schoorsteenkappen, torenhanen,
Windrozen en kruisen. Maar ook
alles voor in de tuin en aan het huis,
variérend van bloembakken, vij-
ver omrandingen, omamenten, ver-
sieringen, ossenogen, sierdakka-
pellen, pinakels, pironnen tot for-
ceerwerken. Alle ontwerpen wor-
den op maat bedacht en uitgewerkt
in het eigen atelier.

De qfdeling hellende daken:
Deze afdeling werkt vooral met
natuurleien (Maas-, Rijn-, schub-
cn Duitse dekking) aan kerken,
monumenten, nieuwbouw, reno-
vatie etc. Ze ontwerpen, leveren,
plaatscn en reparcrcn ook ladder-
haken, torendaken, ezelcementlei-
en, singles, lei-pannen, dakpannen
en rcparaties.

De q ieling VK-zetwerken:
Deze verzorgt het zetwerk, het pro-
leren en fabriceren van veel pro-

ducten. Behalve een zetmachine
uit de oertijd van zijn grootvader -
zie foto hiernaast - is men heden-
daags voorzien van nauwkeurige
en uitgebreide moderne zet- en pro-
leerlijnmachines, die tot 6,4

meter zetten en kralen op maat zet-
ten van 5 meter!

De q ielingplatte daken:
Deze zorgt voor het plattedakwerk
met bitumen, isolaties, pvc, dakbe-
veiliging (ankerpunten) en repara-
ties.
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Nlensenwerk
Ambachtelijk ofartisinaal Werk kan
niet zonder gereedschap en mate-
rieel. De ruim veertig medewerkers
zijn niet alleen gediplomeerd, maar
zijn ook keurig gekleed in verplich-
te uniforme bedrij fskleding.
“We staan hoog op de ladder met
onze kwaliteit en dat moetje ook uit-
stralen I ” zegt Jurgen overtuigend.
Om snelle service te bieden
beschikt het bedrijfover grote voor-
raden, een goed wagenpark met
eigen vrachtwagen, eigen steiger-
en veiligheidsmaterieel en een
kraanlift. Ze zijn altijd inzetbaar.
Ook ‘s avonds en in het weekend
wordt 24 uur service verzorgd.

Van Adolphinestraat
Naar Puts Molentje

Een groeiend bedrijfpast niet in een
oud jasje. Hoe jammer ook. Het
pand aan de Adolpinestraat werd te
klein en dus werd het huidige
nieuwbouwpand aan het Puts
Molentje betrokken. Inmiddels is
ook het pand van overbuurman
Seh r verworven.
Hier komt een eigen opleidingscen-
trum, het atelier en de zetterij. Voor-
al die eigen opleiding is van groot
belang. De jongens die in opleiding
gaan moeten niet alleen gevoel krij-
gen voor zink en koper. Er komen
ook ‘les’daken te staan, waarop ze
onder werktijd moeten oefenen.
Maar zonodig ook daarbuiten in de
eigen vrije tijd. Bijvoorbeeld in Bel-
gié waar men een cursus kan vol-
gen om omamenten te maken. Vak-
manschap is meesterschap. Om die
ervaring te verwerven schat Jurgen
in dat het zeker zeven jaar duurt
voorzijn nieuwe medewerkers zelf-
standig kunnen werken.
Ik opper dat het eigenlijk nog het-
zelfde is als in de Middeleeuwen, in
de tijd van de gildes.
Toen werd je ook - heel ambachte-
lijk - eerst leerling, daarna gezel en
tenslotte meester.

.-;-‘
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Perfectionisme
Behalve bezeten van het werk, is perfectio-
nisme een tweede kenmerk van dit bedrijf.
Soms voor de hand liggend zoals de ver-
plichte bedrijfskleding en het wagenpark dat
er nieuw en schoon uit moet zien.
En het werk moet altijd perfect zijn.
Als bij inspectie blijkt dat het opgeleverde
werk die proef niet kan doorstaan, wordt
direct actie ondernomen om het alsnog in per-
fecte staat te brengen.
“Dat moet ook de intentie van onze mede-
werkers zijn. Deze zijn voor een groot deel
ouder dan 40 jaar. Perfeete ervaring is niet
alleen persoonlijk. Je moet die ervaring ook
delen, overbrengen opjejongere collega’s.”

Toekomst
Ik vraag ofhet niet moeilijk is om personeel
te vinden. Dat blijkt deels zo te zijn door de
krapte op de arbeidsmarkt en door het feit
dat grote aantallenjongeren ‘niet met de han-
den willen werken’ of ‘op hoog niveau in
weer en wind’. Maar aan de andere kant
biedt dit ambachtelijke werk toekomstze-
kerheid en dat trekt voldoende mensen aan.
Gelukkig maar, want ook het werk groeit
door. Trots toont Jurgen me de lijst offertes

die hij deze twee weken moet maken. Het
betreft complete restauraties aan maar liefst
vijfkerken en zeven rijksmonumenten.
De toekomst lij kt zonnig voor dit ambachte-
lijke honderdjarige Ossendrechtse familie-
bedrijf.
Tenminste zolang ons land zijn monumen-
ten koestert en deze ook daadwerkelijk wil
behouden, niet massaal opoffert voor groot-
se nieuwbouwprojecten.
“Monumenten zijn onze zorg”, citeert Jur-
gen dan ook. “Letterlijk en guurlijk!”
Ik ben onder de indruk. Als inwoner van de
Zuidwesthoek dacht ik altijd met een ‘ge-
woon’ loodgietersbedrijf te maken te heb-
ben, steeds als ik een auto van VK Van Ken-
len in ons dorp zag. Het tegendeel is waar
gebleken. Anno 2008 is het een springlevend
uiterst ambachtelijk, maar zeker geen muse-
aal bedrijf.
Een parel in onze Zuidwesthoek. 4-

PS: voor de stamboom van de familie Van
Keulen zie pagina 32 e.v.

Voorjjaar 2008, Adrie Dobbelaar
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HET WESTELIJK DEEL VAN HET HERTOGDOM BRABANT

Onderstaande tekst dateert waal'schi]'l1hjk van rond I650, dus net na de Tachtigjarige Oorlog
en was oorspronkelijk in oud-Duits schrift. Jos Halters heeft dit voor ons vertaald en gepr0-
beerd het 20 waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven en er tevens leesbaar Nederlands van
te maken. De telm‘ stond als bfjscltri onder de prachtige, op de middelzpagina is van deze Tij-
ding afgedrukte kaart. Opmerkelijk is dat deze kaart, vervaardigd door Henricus Hondius,
werd uilgegeven in Amsterdam, maar wel met een Duitse tekst. (Redactie)

it deel van het Hertogdom Brabant. gele-
gen in het noordelijke (prachtig: het
gebruik van het woord M1'tternachthier-

voor) gedeelte, bevat de Markgraafschappen
van het Heilige Roomse Rijk: hct Markgraaf-
schap Bergen op Zoom, de Graafschappen Ho0g-
straten, Cantecroi (gelegen in Mortsel. een
prachtig kasteel) en Delen, de Baronie van Breda
en de heerlijkheden Kiel en Herenthals.

Het Marchionatus S. Romani Imperii, of het
Markgraafschap van het Heilige Roomse Rijk is
de zeer berocmde stad Antwerpen (Antorff) aan
de zeer goed bekende rivier de Schelde gelegen,
emaast de daaromheen gelegen landerijen die
aan de stad zijn onderworpen. In het verleden is
de oorsprong en de regering in andere beschrij-
vingen behandeld. We willen hier alleen datgene
aanstippen wat zich, zolang deze Nederlandse
oorlog voortduurt, ter hand genomen kan wor-
den.
Bij het begin van de oorlog in 1566 werden er 3
verschillende godsdiensten beleden in deze stad
en wel de Lutherse, Calvinistische en Katholie-
ke, die met elkaar in onmin waren geraakt en
waarbij dc Katholiekcn dc overhand behieldcn
en cle andere verjaagd.
In het jaar I576, op de 4e november, is de stad
door de Spanjaarden, die gingen muiten en bij
wie zich een aantal Duitsers aansloten, geplun-
derd en is er bovenmate veel kwaad aangericht.
Het stadhuis en daarbij veel mooie gebouwen en
verschillende hele straten werden in de as
gelegd. Zc hebben drie dagen lang zo vcrschrik-
kel ij k in de stad gewoed en geraasd, dat het leek
alsof de stad vol met duivels zat. De roof, die 2e
pleegden, schatte men op 40 ton goud en de bij-
komende schade beliep een onvoorstelbare som.
Anno 157? is ze naar de Staten overgelopen,
welke het kasteel van Antwerpen door een list
binnen hun macht brachten en is in het vermclde
jaar Prins Willem van Oranje tc Antwerpen aan-
gekomen. In het jaar I583 heeft de Hertog van
Alenzon met zijn Franse soldaten op I7 januari
een aanval op de stad uitgevoerd en zo ver geko-

men, dat hij de Kipdorper poorten naast de twee
aldaar Iiggende bolwerken heeft veroverd. Door
de burgers is hij echter weer verjaagd en hij heeft
er I500 manschappen verloren; bij de burgers
zijn er meer dan 80 omgekomen.
Nadat in 1584 Gent verloren was gegaan is de
stad Antwerpen regelmatig besehoten en is er
een begin gemaakt met de belegering totdat
uiteindelijk de Hertog van Parma met een grote
ovennacht ter plaatse is gekomen en haar in het
jaar 1585, op I7 augustus, onder zijn bevel heeft
gebracht. Vanaf die tijd werd zij onderdanig aan
de koning van Spanje, wat ze tot nu toe is geble-
ven.
In het jaar 1605 hebben de Staatsen er een aanval
op gedaan, maar ze moesten onverrichter zake
de aftocht blazen. Anno 1609, op I4 april, heeft
men te Antwerpen over een treffen tussen de Hol-
landers en de Spanjaarden bericht.
Anno I612, op I2 september, is het prachtige en
wijd bekende gebouw van de .lezu'1'ten voltooid
en door de bisschop van Antwerpen ingezegend.
In hetzelfde jaar is Prins Frederik Hendrik, Prins
van Oranje, met 8000 manschappen te paard en
te voet naar Breda opgetrokken en van daaruit de
Dcmer overgcstoken en hij heeft dc stad Leuven
geplunderd en gebrandschat. Deze tocht heeft de
stad Antwerpen ook aanzienlijke schade berok-
kend.
Op 22 september I624 is de Prins van Polen
(thans koning) op een zeer hartelijke wijze te
Antwerpen ingehaald. In hetzelfde jaar, gedu-
rende de belegering van de stad Breda, tenvijl
Spinola zich voor de genoemde stad ophield, heb-
ben de Staatsen een aanslag op het kasteel van
Antwerpen uitgevoerd en zijn I3 oktober ’s
nachts van Bergen op Zoom met 4000 man-
schappen opgetrokken en moesten door het
gebrek aan het allemoodzakelij kste voor het uit-
voeren van zo’n aanval wel opgeven. Heel vroeg
en nog voor het aanbreken van de dag waren ze
bij het fort Ncdcrland aangckomen en hadden
alles zo in het werk gesteld, dat het erop leek
alsof de aanval zijn uitwerking gehad zou heb-
ben.

Jaargang 31, 2008 nr. O3 T I-I D I N G pagina 25



Dit werd des te gemakkelijker vanwege het feit,
dat men in die tijd dat Spinola met zo’n machtig
leger in de buurt lag zo’n aanval niet voorzien
had en men daarom zeer weinig manschappen,
waarvan de meesten ziek waren, ter bezetting
van het kasteel had achtergelaten.
Tetwijl men om zo te zeggen de vesting bijna in
handen had is een onvoorzien schot in de vesting
atgegaan, waardoor de Staatsen hun besluit
verandcrdcn en zich weer onverrichtcrzake
terugtrokken en veel oorlogsmateriaal achterge-
laten hebben.
In hetjaar I631, op I januari, is te Antwerpen de
vrede tussen de koning van Engeland en Spanje
aangekondigd.
De l0e september van hetzelfde jaar is een grote
Spaanse vloot vanuit Antwerpen opgevaren met
dc bedoeling enkele steden in Holland of Zee-
land te overvallen. Ze is echter bij het land Ter
Tolen door de Hollanders en Zeeuwen verslagen
en uit elkaar gedreven. Ze hadden daarbij 5000
manschappen en daarbij de meeste schepen in
hun macht gekregen met daamaast ook veel
munitie en stukken geschut.
Het Spaanse legerkamp en de hele Spaanse
legermacht lag toen bij Rooscndaal en in het Prin-
senland en Frederik Hendrik, de Prins van Oran-
je, lag met de hele Staatse legermacht bij Noord-
geest bij Bergen op Zoom.
In hetzelfde jaar had Lodewijk XIII, regerend
koning van Frankrijk, zijn moeder gevangen
Iaten zetten. die op 20 juni op een vindingrijke
manier uit de gevangenis is ontsnapt en de l3e
augustus in Bnissel en begin september te
Antwerpen aankwam en daar aanwezig was,
toen de voormelde Spaanse vloot de zeilen hees.
Op 17 april I635 heeft de kardinaal van Spanje,
de broer van de Spaanse koning, zijn intrede in
Antwerpen gedaan.
Dit is in het kort wat zich in deze stad aan opmer-
kelijks en gedenkwaardigs tijdens deze Spaanse
oorlog tot op hcden heeft voorgedaan.
Ondanks deze omstandigheden was Antwerpen
altijd al een machtige, grote aanzienlijke han-
delsstad geweest. Door de inname door de
Spaanse koning had ze weer een geweldige
terugslag gekregen. De Staatsen hebben de aan-
sluiting op zee en daarmee de koophandel kun-
nen beletten door de Schelde onder Antwerpen
met sterke schansen en forten te omsluiten, zodat
geen schip nog zonder hun wil in of uit kon
varen. Daarentegen hebben de Spanjaarden de
rivier op dezelfde manier van schansen voor-
zien: De twee voornaamste Staatse schansen of
fortcn als Lillo en Lie wnshoek Iiggcn tegen-
over elkaar, waarvan de grootste in Brabant en
de andere, de kleinste in Vlaanderen. Deze twee

schansen hebben tot gevolg gehad dat de hele
handel van Antwerpen is teruggedrongen en de
stad Amsterdam in Holland bovenmatig is
gegroeid.
De Spanjaarden hebben weliswaar veel moeite
gedaan en van alles geprobeerd om deze plaat-
sen weer te bemachtigen maar ze hebben nooit
hun voomemen kunnen uitvoeren.
Om de stad Antwerpen in bezit te kunnen hou-
den, opdat dc Hollanders geen inval in Vlaande-
ren konden doen. hebben ze de wallen om de
plassen overal van sterke forten voorzien en het
land hier en daar geinundeerd. Dan, ofschoon de
stad Antwerpen aan deze kant van de Schelde
ligt, kunnen de Hollanders haar niet goed bele-
geren. Daarom moesten ze de Vlaamse Plas
behouden en op die manier de toevoeruit Vlaan-
dcrcn afsnijden.
Beneden Antwerpen tussen haar eigen en de
Staatse forten Lillo en Lie <enshoek liggen drie
sterke forten: het ene S. Philippe in Brabant en
de twee andere S. Maria en de Perel in Vlaande-
ren. Ondertussen zijn de twee bovenvermelde
Staatse forten voor de Spanjaarden altijd zeer tot
last geweest. Zij konden ze derhalve vanwege
het water niet gcbmiken, noch konden ze over
het water een inval in Zeeland ondernemen, zij
het alleen met heel veel moeite. Wel Iukte het de
machtige Spaanse vloot, die we hierboven noe1n-
den en die in hetjaar I63] vanuit Antwerpen is
weg gezeild en die haar weg bij de schans Perel,
achter het land den Doel genaamd heen, over het
onder-water-gezette land door het Sa inger gat
(Zandvliet) naar buiten moest varen.
Daarom zijn de Spanjaarden in 1627 begonnen
het dorp Zandvliet tot een stad uit te bouwen en
deze niet alleen sterk te forti ceren, maar ook
daar rondom grote sterke schansen aan te leggen
met de bedoeling de bovenvermelde Staatse for-
ten mettertijd geheel van Zeeland afte snijden en
onder hun macht te brengen. Z0 wilde men lang-
zamerhand jaar na jaar dc hele streek heen en
terug beneden Lillo en Liefkenshoek van sterke
schansen voorzien en zo als het ware een begin
maken met een blokkade. Daarvoor werd niet
weinig gebruik gemaakt van de Gouwensteense
Dijk welke met forten, schansen en redouten ook
zeer stevig was gemaakt, zodat het zich liet aan-
zien alsof het met de bovenvermelcle Staatse
schansen gedaan zou zijn.
Daartegenover hebben de Staatsen nog twee for-
ten beneden Lillo als Blacugaren en Frederik
Hendrik gemaakt en zich met een noodzakelij ke
aanpak daar tegen verzet.
In hetjaar 1632, Wanneer dc Prins van Oranje dc
belegering van de stad Maastricht in gang had
gezet. is Graaf Willem van Nassau met enkele
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De halfbroers Maurits en Frederik Hendrik. Tussen 1649 en “F652 hebben
twaalf schilders, waaronder Jacob Jordaens, 0.l.v. Jacob van Campen en
Christiaan Huygens, gewerkt aan de Oranjezaal in Paleis Huis ten Bosch.

De weduwe van Frederik Hendrik, Amalia van Solms, Iiet deze zaal inrichten
als eerbetoon aan haar man.



’._e1-.-§_
I F

‘ H‘ I

4'.-M.-»-..;I»

. | .'rll ., ,_.
-:4’ ‘ .-1-: _

.1/.2» l -.= ‘

JVCT-I

, -M.r./.»g[_,,m__r
’“’“"= 111- J.'v'f;|'

IL‘ "

1':

l»='/
' ‘ '4 ml‘-=

G ,,m."I " u
J‘, .|'.:n'

ll - _-./r-'-—,. .-fr ,--,....a.

I‘.-nu
= ' ..-

-':7q.'mr "
‘“""'--==~. ‘ 4;-'=¥—-=--=,_,_‘:__ __== --

Vlct

;1L
“-<:’=~=i-.

-->

E

"w
1-. I‘ .\- 2.2

~71 _ i"@..’; _ -- *5,
T L-AN n vain Ni

.._ 1_-

C1':1m111c'

0¢

'/1

¢(:|;u

I7

,_ ' In
U

:I-"'

5"".J

e, ‘J 1*

L-1"

E

lnl

1 n

C

Vlurclf

I-HI

_,___

-\

"iii
-_"
-C.“

-y.

151.110 z\
zoom ~ -.

‘§~ _
-~-'\.

.~\__,\_/1

...-,
.,\__

_,~_

»-.4 J7 r'.- hi!

_v

J

-1a..;/.‘.- r.-I-.-a

_-. ~P
1.,

"4

A

U. ,1 11F‘-it fy--,g;_.—£‘=-_u._;n.

,I._|_,].Ir

'\ ""‘—.-1.-;. - _’'3-':—-__ - “

' ' .\‘|-W115 ,

Q"==l1q/

$1-wk

\_?‘j\<5
¥ ‘

‘dereal

why

u

‘,_,,,,i;n.1.-L

Y”

\ ';..1.-in-.5: A‘ ' \i~l",

r ,-‘

_.-.--

Btcve I. LI1
_< rd," .7111-nr.-‘

A

i‘._. -r
ref? .

V‘.]-_:_,.

ii
I‘-

’}\\ 3'" f 4 .
‘l§lu'l'- /r , -J gt», _ .1, ‘y J’ l:'IJh"l!\ - ' if .s',-vi;i'.1,.- "-7 -i/-,Jr,,;;1j:'Q_4;,-

/ “/4
rlnlmqy a“

..-A

1.1?

n.-I
-._ .r-.- .-r

\. .M
_

:.~ _

-‘

--

| -.
Il '|/nr.‘:

<1‘,-.~¢J..-.1 /--.-H‘ . - »
A 6.-ml ‘l 1.-Y .4.-

H

,_,-~_
,_._

...-.

.~g25'.

I

n
t

‘ Hfil/¢\¢!.'r-w 1~./ \\

J4 I

It/.1», I/I-ll

_ I1-. ...-a_. -" ...£+£I'7-'“*~"='+-.-?’**_
‘I1;» if»

‘§>

.*~‘ ‘_‘l/‘~>_\| _,_‘“_ ...~_
~ \\._““In-‘,3, _

.,-,-. ur-

'--§_*;‘M \_r.».a.._.».-r.£.‘i~7,,, _

A ‘.1 ‘:‘<<~:f;../—>__

- ’.

.:.. _

1_. ..._
-: ‘» ..."~"-=.e_“I”-.¢'»“ __..

,_ \_
2.-\ -~- _

._/Q. 5"- p I Ia-“ t

}~‘-
..-\__ —-‘w\

‘-. --~\.;‘~.n___

Ilh I/yt.~.-it

all

_ _.v"

I Q I

_§i,‘L'|-5.; /5.§_-Jrn

LLLI :__§,g,B:*" .
lh\,qIZ /./‘

3 J.»-6

TLCROI
UM.

.,.<r'5.

lb-

Dal

[lit. _.. -M;-'

2°--ta

.
I

I

I



ui-

--lieu)‘-¢

rtyza
-=3-=-.

l"II.|'>J'l-I--15.‘:
‘K-.-.1

.F_=

’\%1».I'I"‘

‘fry!

1::-w I
€"‘§._

uur

1
uQ
I___q'_Q

1: ‘vle-.1.¢=-~I-_ ' '

I

DTRATE N

“iv.-I

(I44-m

_,~,,_\
.-

-"\_
,‘__-—__.
- --"w

_,.__

_.‘

J

_.-

/-1-I
-H

—:~
_:-,__

-~>_
--—1._

It :1.-./..;. wt

r_

£.\wv>fm

A R‘;i “int!-1‘ S
ll. ~'l

lull" ii‘,

~_,- ._'

-‘hr.
B05

.&rLIzI-._,j_I

-'§

‘\-,4

'7‘

qrlrn

1'50”

_.-.\__
___' 4:’-_

film-L

11.4,

*3:

_ _-x

.*\A

q~
"w-.

a,\ ,_
‘§\

,-I.I__/~_..‘
1.-

,4

1.,’/_; 1

—l_\_

._._.‘_
__.-.‘

.

‘—_-_

J);-f"

[Irv-n

|..LbN
CUM

l-'-l'-ii-d‘_ _ -V 1‘

I- as

.41.

._,-5.

--1...-15- —.._.
-.-..\_

\.__ ‘T?

wv

J.',[_i,
-_-\

--..

P ye‘-E

-A,I»._
.--.

-_-u-
1--- ‘ -.-__

,__~

_-.

RAB
Coiitineus

¥ l{\t_||l'r.

.3-—\.

—:~

"-5--

__,._

T?/21”:

I:

NTIAE
PARS S E P 1'ENTlIIO1\TA'L1 5

M:t|'ch.ioJ1.-inns ,}§mJ?‘,‘,':_“5_m‘m‘T‘W’-" ‘I
[' .='.(1~aI'§'I5'.1lmfI'm.

Com: TA.1' us I I'.»n:II-mt-¢L13I-IIIII,
I l'r£:.I--um.

13a1zoN1_=I.-.1 .ll]I]lTDAN.'iI\l.
TFr‘l"'HD1."lh'. Ill-iii-‘iii-Ll: '1' 1'1"

-471p,-Il'£'J¢m:' S|I%'l|r"II.f .-’.I:»-I.-I.=~>..-'1';-Ig}-I I

A. I

llz mqir (min-nr-en-nr.: . 'I' .'l'!I'II I'.1I

€l.nI'.wrm u-.1.”-I: 1'fF'7l-,-"7 '
. - -- ’--- - —1 |____ __I

1 -z ll ‘..-._,? .
:v_—Ig§aI:r.':_IrJ vi. II. *7

._ "'_-_f_ -‘"3-__i_.'l5=/_?é



Bovent Frederik Hendrik als leider van de strijdkrachten,' onder." Frederik Hendrik de trioni itoij
detail. Beide geschilderd door Jordaens die in Pulte begraven ligt.

kruisschans is aangevallen en veroverd heeft.
Daar was men bewapend met I 30 manschappen,
9 metalen en 2 ijzcren stukken geschut en 18 ton
kruit.
Het ontzet van Antwerpen, waarin 5 tot 600 man-
schappen gelegerd waren, kwam te laat en men
probeerde de doorgestoken plaatsen weer in han-
den te krij gen. Zij werden door dc Staatsen weer
dapper temggedreven. Hiema heeft Graaf Wil-
lem van Nassau de schans S. Jacob aan de
bovenvermelde dijk ook onder zijn macht
gebracht. Daarna is de laatste schans Peckgat
ook gevolgd. zodat
hij zich binnen
korte tijd van het
bezit van de Gou-
wensteense Dijk
kon verzekeren.
Nadat nu deze
schansen bezet
waren is hij met
zijn manschappen
de Schelde weer
afgcvarcn en heeft
voor de Spaanse
schans S. Ambro-
sio of Stoofgat halt
gehouden. die ook
niet lang tegen-
stand heeft gebo-
den maar zich al
spoedig heeft over-
gegeven.
Van daaruit is hij
voor de grote en
sterke schans S.

Martin ofHoogerwerfgekomen, welke de Span-
jaarden een grote som geld heeft gekost en heeft
zich daarvan ook meester gemaakt.
Tenslotte is hij weer naar Lillo gevaren, heeft
zijn vloot daar weer verzamcld en is de Schelde
afgevaren en tot het Saftingergat of—loch geko-
men. Van hieruit voer hij weer verder en bij de
schans Gcuzebril, genoemd in dc polder van
Namen, over gevaren en onveiwachts, schoten
die uit de schans met geschut op de schepen. Zijn
manschappen heeft hij achter de schans op de
Dijk in de polder van Namen afgezet. waardoor

hij de Dijk, die
met voetvolk
bezet was. snel
heeft veroverd
w a a r n a h i j
deze heeft door-
g e s t o k e n ,
waardoor die
v a n H u I s t
t e g e n g e h o u-
den werden.
zodat ze de
schans niet heb-
ben kunnen ont-
zetten.
Wa n n e e r n u
cenmaal deze
sterke schans.
de Geuzebril
genoemd, hem
ook in handen
is gevallen, blij-
v e n a 1 l e e n
Zandvliet met
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enkele schansen daaromheen over en dan ligt de
doorgang naar de Staatse fortcn Lillo en Lief-
kenshoek geheel open.
Het doorsteken van de Dijken en vooral die van
dc Schelde heeft tot gevolg dat het water over al
die andere dijken is gelopen en het land in de
wij de omtrek heeft overspoeld, zodat het tot aan
de muren van de stad Antwerpen is gevloeid.
zoals op deze huidige kaart is te zien. Men bere-
kent dat ongeveer vierenhalfduizend morgcn
land onder water staat.
Onder Lillo bij de schans S. Ambrosius splitst de
Schelde zich in tweeén, waarvan het Iinkerdeel
de Honte ofWesterschelde heet en het andere de
Oosterschelde, waaraan de zeer sterke stad Ber-
gen op Zoom ligt. Het Markgraafschap Bergen
op Zoom heeft hieraan haar naam te danken.
Deze stad is wel cen van dc voornaamstc en
sterkste forti eaties, die in de Verenigde Provin-
cién in heel Nederland te vinden is, vooral omdat
ze zo goed is voorzien, dat ze ook niet goed bele-
gerd kan worden.
In het jaar I622 heeft ze bij een zware en pittige
belegering stand gehouden.
De Spaanse veldheer Spinola hee ‘ zich daarin
erg ingcspannen cn haar bclegerd, nadat hij
Steenbergen overrompeld en ingenomen had.
Omdat echter de Graaf van Mansfeld tezelfder
tijd na de slag bij Gemblers in Brabant met Don
Cordua met zijn manschappen in het land was
aangekomen en op de Prins van Oranje stuitte,
heeft vermelde Prins zich met zijn leger in
gereedheid gebracht en is op de Spaansen afge-
gaan om dc stad te ontzctten. Spinola heeft hem
echter niet willen afwachten, maar is toen opge-
broken en heeft zijn legerkamp in brand gesto-
ken.
De belegering was voor de Spanjaarden heel
moeilijk, omdat ze de stad niet in zijn geheel kon-
den beschieten; noch konden ze de haven inne-
men, waardoor de stad dagelijks van manschap-
pen en proviand voorzien kon worden. Later is
ze vanaf Steenbergen (of het fort Steenbergen)
tot aan de stad zodanig met een vaart, redouten
en schansen voorzien, dat men haar nu niet meer
van één kant alleen kan belegeren.
Breda, waaraan de Baronnen van Breda hun
naam ontlenen is weliswaar een landstad, maar
bovenmate sterk. De rivier de Mark loopt er door-
heen. Ze heeft een sterk kasteel dat door de Staat-
sen in het jaar 1590 met behulp van een turf-
sehip, waarin ze een ink aantal soldaten verbor-
gen hadden, van 3 op 4 maart overrompeld en
ingenomen. Hierdoor is de stad in de macht van
de Verenigde Provincien gekomen.
Op I? augustus 1624 kwam Spinola met de hele
Spaanse legermacht voor de stad Breda en ver-

schanste zich er weldra met S Koninklijke forten
en vorderdc zo snel met zijn werk dat hij op 6 sep-
tember in positie lag.
De Prins van Oranje heeft zijn manschappen in
do Langstraat verzameld en zich in Made een
dorp aan deze kant van de stad Geertruidenberg
met het Ieger een kamp opgeslagen en een
poging ondernomen tegen het Spaanse leger-
kamp, maar niets kunnen uitrichten. Daarop
kwam dc aanslag op het kasteel van Antwerpen,
zoals we dat hierboven beschreven en gevolgd
hebben, waarvoor hij was aangesteld maar die
door tegenslag niets heeft uitgehaald. Dit kwam
de Spanjaarden goed uit, omdat ze anders de bele-
gering van de stad Breda hadden moeten opge-
ven.
Ze hebben weliswaar geen grofgeweld tegen de
stad gebruikt maar dczc heeft zich. omdat dc
belegering zo lang had geduurd uiteinclelijk
gedwongen door de honger, op l5juni I625 aan
de Spanjaarden moeten overgeven. De Infantin
(kroonprins) heeft op de I2e van dezelfde maand
daar zijn intrede gedaan. De Staatsen onder lei-
ding van Prins Frederik Hendrik hebben even-
wel voor de tweede keer een poging ondemo-
men maar niets kunnen uitrichten.
In hetjaar I634, wanneer de Spanjaarden de stad
Maastricht belegerden is de Prins met de hele
Staatse legermacht uit het Bovenkwartier, dat hij
bezet achtergelaten hee , naar het zuiden
getrokken. Hij is op S september bij Breda aan-
gekomen, waarop de Spanjaarden de belegering
van de stad Maastricht opbraken en naar Breda
zijn gcmarcheerd, wat tot gcvolg had dat de
Prins van Oranje ook is weggetrokken. De Vrij-
heid Turnhout is beroemd vanwege de overwin-
ning welke Prins Maurits van Oranje heeft
behaald op de Spanjaarden in I 593.
S. Geertruidenberg, gelegen aan de Biesbos, is
ook een zeer sterke goed verdedigbare plaats,
welke tijdens deze oorlog ook niet weinig heeft
geleden. In hetjaar I573 is ze door Prins Willem
van Oranje op de Heer van Poyen ingenomen.
In het jaar I580 hebben de Staatse soldaten de
stad Geertruidenberg aan de Prins van Parma ver-
kocht.
In het jaar I593, op 25 juli, heeft deze stad zich
na een zware belegering weer aan Prins Maurits
van Oranje overgegeven. Vanaf die tijd is ze
altijd in Staatse handen geweest.
Tussen Geertruidenberg en ’s-Hertogenbosch
ligt de Langestraet, of lange straat, waaraan veel
mooie dorpen naast elkaar liggen in de lengte.
Daar hebben de Staatsen vaak hun legerkamp
gchad, vooral in Dninen, waar Prins Frederik
Hendrik van Oranje menige keer met zijn leger-
kamp is neergestreken.-b
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Stamboom van Joannis van Keulen
Naar aanleiding van het artikel op pagina I 9 hier de stamboom van dezefamilie.

1 Joannis van Keulen. Joannis trouwde met Joanna van Geffen.

Kind van Joannis en Joanna:
1 Adrien van Keulen, geboren op zondag ll maart I753 in Ammerzoden. Volgt l.l.

1.1 Adrien van Keulen is geboren op zondag ll maart 1753 in Ammerzoden, zoon van Joannis van
Keulen en Joanna van Geffen. Adrien is overleden op zondag 23 februari 1806 in Ammerzoden, 52
jaar oud. Adrien trouwde met Joanna Kroch. Joanna is geboren op vrijdag I4 september 1753 in
Ammerzoden. dochtcr van Gij sbcrtus Kroch en Agnetis van Eijek. Joanna is overleden op donderdag
27 februari 1806 in Ammerzoden, 52 jaar oud.
Kind van Adrien en Joanna:

1 Adrianus (Arien) van Keulen, geboren op 21 juni I791 in Ammerzoden. Volgt 1.1.1.

1.1.1 Adrianus (Arien) van Keulen is geboren op dinsdag 21 juni 1791 in Ammerzoden, zoon van
Adrien van Keulen en Joanna Kroch. Arien is overleden. Arien trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 23
mei I8 I 8 in Ammerzoden met Anna van Beers, 24jaar oud. Anna is geboren op zondag 27 april 1794
in Ammerzoden, dochtcr van J ohanncs van Beers cn Maria Kusters. Anna is overleden.
Kind van Arien en Anna:

1 Johannes van Keulen, geboren op maandag 10juni 1822 in Ammerzoden. Volgt 1.1.1.1.

l.l.l.l Johannes van Keulen is geboren op maandag lOjuni I822 in Ammerzoden, zoon van
Adrianus (Arien) van Keulen en Anna van Beers. Johannes is overleden op donderdag 14 februari
I884 in Ammerzoden, 61 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde met Geertrui de Groot. Geertrui is overleden op woensdag 1 aug. I866 in Ammerzoden.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op vrijdag 5 november 1869 in Alem met Ida Wiegmans. 29 jaar oud. Ida is
geboren op donderdag 18 juni 1840 in Alem, doehter van Theodorus Wiegmans en Maria Verbosch.
Ida is overleden op zondag 7 november 1875 in Ammerzoden, 35 jaar oud.
Kind van Johannes en Ida:

I Arie van Keulen, geboren op maandag 22januari I872 in Ammerzoden. Volgt I.1.l.l.l.

1.l.l.l.l Arie van Keulen is geboren op maandag 22 januari I872 in Ammerzoden, zoon van
Johannes van Keulen en Ida Wiegmans. Arie is overleden op donderdag I7 nov. 1949 in Dongen, 77
jaar oud. Beroep: smidsknecht
Arie trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 2 november I897 in Ossendrecht met Joanna Anthonissen. 21
jaar oud. Joanna is geboren op maandag 8 november I875 in Ossendrecht, doehter van Johannes
Anthonissen en Anna Comelia de Dooy. Joanna is overleden op zaterdag 7 maart 1942 in Ossendrecht,
66 jaar oud [bron: akte 9]. Getuige bij: geboorteaangifte Martinus Rene Jansen (1928-I 988)
Kinderen van Arie en Joanna:

1 Anna Cornelia Ida van Keulen, geboren op 6 dec. I897 in Ossendrecht. Volgt 1.1.l.l.I.1.
2 Ida Johanna Louisa van Keulen, geboren op woensdag 18 september I901 in Ossendrecht.
Ida is overleden op woensdag 22 juli I942 in Ossendrecht, 40 jaar oud.
3 Johannes Adrianus Franciscus van Keulen, geboren op woensdag 25 mei 1904 in
Ossendrecht. Volgt l.l.l.l.l.2.
4 Maria Catharina Victorina van Keulen, geboren op vrijdag I2 januari I906 in Ossen-
drecht. Maria is overleden op woensdag 24 april I907 in Ossendrecht, I jaar oud.
5 Johanna Catharina van Keulen, geboren op 16 dec. 1907 in O’drccht. Volgt 1.l.l.l.l.3.
6Adrianus Comelis van Keulen, geboren op 10 maart 1911 in O’drecht. Volgt 1.1.l.l.1.4.
7 Adriana Petronella Maria van Keulen, geboren op donderdag 5 november 1914 in Ossen-
Drecht. Adriana is overleden op zaterdag 21 februari I948 in Tilburg, 33 jaar oud.

l.1.l.l.l.1 Anna Cornelia Ida van Keulen is geboren op maandag 6 december I897 in Ossendrecht,
doehter van Arie van Keulen en Joanna Anthonissen. Anna is overleden op donderdag 25 december
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1969 in Putte (NBr), 72 jaar oud. Zij is begraven op maandag 29 december 1969 te Putte (NBr). Anna
trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 28 mei 1925 in Ossendrecht [bron: akte 12] met Cornelius (Kees)
Jansen, 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 28 mei 1925 in Ossendrecht.
Kees is geboren op maandag 6 februari 1893 om 09:00 in Putte (NBr). zoon van Martinus Jansen en
Maria Louisa van Ransbeek. Bij de aangifte van de geboorte van Kees waren de volgende getuigen
aanwezig: Cornelius Mertens (geb. 1850) en Franciseus Simons (geb. it 852). Kees is overleden op
vrijdag 16 april 1976 in Putte (NBr). 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 19 april 1976 te Putte
(NBr). Beroepen: smid, loodgieter
Getuige bij: geboorteaangifte Cornelius Martinus Maria Jansen (geb. 1969)
Kinderen van Anna en Kees:

1 Martinus Rene Jansen, geboren op zondag ll maart 1928 in Putte. Volgt l.1.1.l.l.l.1.
2 Maria Louisa Johanna Jansen. geboren op zaterdag 23 april 1932 in Putte (NBr). Zij is
gedoopt op zondag 24 april 1932 in Putte (NBr). Notitie bij de geboorte van Maria:
Getuigen Henricus van Keulen en Maria Jansen.
Maria bleef ongehuwd.

1.1.1.1.] .2 Johannes Adrianus Franciscus van Keulen is geboren op woensdag 25 mei 1904 in
Ossendrecht, zoon van Arie van Keulen en Joanna Anthonissen. Johannes is overleden op zaterdag 27
oktober 1979 in Ossendrecht, 75 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 31 oktober 1979 te
Ossendrecht. Johannes trouwde met Maria Catharina Meijlemans. Maria is geboren op dinsclag 6
maart 1906 in Ossendrecht. Maria is overleden op donderdag 9 maart 1961 in Bergen op Zoom, 55
jaar oud. Zij is begraven op maandag 13 maart 1961 te Ossendrecht.
Kind van Johannes en Maria:

1 Arie L.J. van Keulen.

1.I.1.l.1.3 Johanna Catharina van Keulen is geboren op maandag 16 december 1907 in
Ossendrecht, doehter van Arie van Keulen en Joanna Anthonissen. Johanna is overleden op dinsclag 7
april 1981 in Breda, 73 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 11 april 1981 te Ossendrecht. Johanna
trouwde met Leon Ludovieus Bogers. Leon is geboren op maandag 20 oktober 1902 in Ossendrecht,
zoon van Wilhelmus Ludovicus Bogers en Johanna Maria van Loon. Leon is overleden op woensdag
26 maart 1980 in Bergen op Zoom, 77 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 29 maart 1980 te
Ossendrecht.
Kinderen van Johanna en Leon:

1Ariette Bogers. Volgt l.l.l.l.l.3.l.
2 Adriana Bogers. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.
3 Maria Bogers. Volgt 1.1.1.l.1.3.3.
4 Joanna Maria Bogers. geboren op 4 september 1933 in Ossendrecht. Volgt l.l.1.1.1.3.4.
5 Joannes Wilhelmus Bogers. geboren op dinsdag I1 november 1941 in Ossendrecht.
Joannes is overleden op dinsdag 2 januari 1945 in Ossendrecht, 3 jaar oud.

1.1.].1.1.4 Adrianus Cornelis van Keulen is geboren op vrijdag 10 maart 1911 in Ossendrecht, zoon
van Arie van Keulen en Joanna Anthonissen. Adrianus is overleden op zondag 27 augustus 1989 in
Bergen op Zoom, 78 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31 augustus I989 te Ossendrecht.
Beroep: smid
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 12 juni 1937 in Zandvliet met Anna Catharina Peeters, 25

jaar oud. Anna is geboren op maandag 6 november 1911 in Zandvliet, doehter van Johannes Jacobus
Peeters en Ludoviea Catharina Cleiren. Anna is overleden op 9 oktober 1968 in Ossendrecht, 56 jaar
oud.
Kinderen van Adrianus en Anna:

1 Ludoviea Henriea van Keulen, geboren 17 april 1938 in Ossendrecht. Volgt 1.l.1.l.l.4.1.
2 Jacobus Henri Johannes van Keulen, geboren 7-7-1940 in O‘dreeht. Volgt l.l.1.l.1.4.2.
3 Vietorine Johanna Maria van Keulen, geboren op donderdag 30 december 1943 in
Ossendrecht. Volgt 1.1.1.l.l.4.3.
4 Ludovicus Cornelis van Keulen, geboren op 14 aug. I945 in O’drecht. Volgt 1.1.1.1.1.4.4.
5 Rene Cornelis van Keulen, geboren op 13 juli 1948 in Ossendrecht. Volgt 1.1.1.1.l.4.5.
6 Ida Catharina Johanna van Keulen, geboren op zaterdag 21 oktober 1950 in Ossendrecht.
Vo1gt1.1.1.1.l.4.6.
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l.l.l.l.1.1.1 Martinus Rene Jansen is geboren op zondag 11 maart 1928 in Putte (NBr), zoon van
Cornelius (Kees) Jansen en Anna Cornelia lda van Keulen. Bij de aangifte van de geboorte van
Martinus waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus Jansen (1857-1942) en Joanna Anthonissen
(1875-1942). Hij is gedoopt op zondag ll maart 1928 in Putte (NBr). Martinus is overleden op
zaterdag 11 juni 1988 in Bergen op Zoom, 60 jaar oud.
Beroepen: smid, loodgieter
Martinus trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 13 augustus 1965 in Putte (NBr) met Veronica Virginia
(Fronnie) Marcus, 35 jaar oud. Fronnie is geboren op zaterdag 31 augustus 1929 in Rotterdam, doehter
van Petrus Johannes Marcus en Maria Catharina van Aerden.
Kind van Martinus en Fronnie:

1 Cornelius Martinus Maria Jansen, geboren op maandag 24 maart 1969 in Kapellen (B).
Vo1gt1.l.1.1.l.l.l.1.

1.l.l.l.1.3.1 Ariette Bogers, doehter van Leon Ludovicus Bogers en Johanna Catharina van Keulen.
Ariette trouwde met Jozef Denis.
1.1.1.1.] .3.2 Adriana Bogers, doehter van Leon Ludovicus Bogers en Johanna Catharina van Keulen.
Adriana trouwde met Petrus Suij kerbuijk.
l.l.l.l.l.3.3 Maria Bogers, doehter van Leon Ludovicus Bogers en Johanna Catharina van Keulen.
Maria trouwde met Marijn Raats.
l.l.l.l.1.3.4 Joanna Maria Bogers is geboren op maandag 4 september 1933 in Ossendrecht, doehter
van Leon Ludovicus Bogers en Johanna Catharina van Keulen. Joanna is overleden op dinsdag 10
oktober 1989 in Zierikzee, 56 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 14 oktober 1989 te Zierikzee.
Joanna trouwde met Maarten Lobbezoo.

1.I.1.l.1.4.l Ludoviea Henrica van Keulen is geboren op zondag 17 april 1938 in Ossendrecht,
doehter van Adrianus Comelis van Keulen en Anna Catharina Peeters. Ludoviea trouwde, 23 jaar oud,
op woensdag 8 november 1961 in Ossendrecht met Petrus Johannes Ludovicus van Hoof, 26 jaar oud.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 8 november 1961 in Ossendrecht. Petrus is geboren
op donderdag 15 augustus 1935 in Zandvliet, zoon van Comelis Johannes Baptist van Hoof en Anna
Catharina van Dorst.
Kinderen van Ludoviea en Petrus:

1 Werner Cornelis Anna van Hoof, geboren op woensdag 14 november 1962 in Antwerpen.
2 Ingrid Catharina Adriana van Hoof, geboren op zondag 5-4-1964. Volgt l.1.1.1.1.4.1.1.
3 Hilde Jacoba Victorine van Hoof, geboren op donderdag 9 april 1970 in Kapellen (B).
Vo1gt1.l.1.1.1.4.l.2.

1.1.l.1.1.4.2 Jacobus Henri Johannes van Keulen is geboren op zondag 7ju1i 1940 in Ossendrecht,
zoon van Adrianus Comelis van Keulen en Anna Catharina Peeters. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op
vrijdag 30 september 1966 in Ossendrecht met Dinie Robeer, 21 jaar oud. Dinie is geboren op dinsdag
16januari 1945.

l.l.l.l.1.4.3 Victorine Johanna Maria van Keulen is geboren op donderdag 30 december 1943 in
Ossendrecht, doehter van Adrianus Comelis van Keulen en Anna Catharina Peeters. Victorine
trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 augustus 1967 in Ossendrecht met Frans Sep, 23 jaar oud. Frans is
geboren op zaterdag 9 oktober 1943 in Roosendaal.

1.l.l.l.l.4.4 Ludovicus Comelis van Keulen is geboren op dinsdag 14 augustus 1945 in
Ossendrecht, zoon van Adrianus Cornelis van Keulen en Anna Catharina Peeters. Ludovicus trouwde,
24 jaar oud, op woensdag 10 december 1969 in Bergen op Zoom met Marianne Heijmans, 19 jaar oud.
Marianne is geboren op donderdag 4 mei 1950 in Bergen op Zoom, doehter van Marinus Ludovicus
Heijmans en Anna Comelia van Capella.
Kinderen van Ludovicus en Marianne:

1 Jurgen van Keulen.
2 Wendy van Keulen.
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1.1.l.l.1.4.5 Rene Cornelis van Keulen is geboren op dinsdag 13 juli 1948 in Ossendrecht, zoon van
Adrianus Comelis van Keulen en Anna Catharina Peeters. Rene trouwde, 25 jaar oud, op maandag 6
augustus 1973 in Raamsdonk met Cornelia Gerarda Maria Kievits, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk
vond plaats op zaterdag 25 augustus 1973 in Raamsdonk. Comelia is geboren op maandag 24 maart
I952 in Raamsdonk, doehter van Hendrikus Petrus Kievits en Wilhelmina Adriana Kuijten.
Kinderen van Rene en Comelia:

1 Femke Anna Allegond Jacobus van Keulen, geb.op zondag 25 sept. 1977 in B.o.Zoom.
2 Wytske Ludoviea Petroeska van Keulen, geboren op maandag 6 dec. 1982 in B. op Zoom.

l.1.l.l.1.4.6 Ida Catharina Johanna van Keulen is geboren op zaterdag 21 oktober 1950 in
Ossendrecht, doehter van Adrianus Comelis van Keulen en Anna Catharina Peeters. Ida trouwde, 20
jaar oud, op maandag 21 december 1970 in Ossendrecht met Adri Goossens, 20jaar oud. Het kerkelijk
huwelijk vond plaats op vrijdag 22 januari 1971 in Ossendrecht. Adri is geboren op maandag 27 maart
1950 in Ossendrecht, zoon van Johannes Adrianus Goossens en Johanna Maria Jacobs.
Kind van Ida en Adri:

1 Anne Goossens, geboren op zaterdag 24 juli 1971 in Bergen op Zoom.

1.1.l.l.l.1.l.l Cornelius Martinus Maria Jansen is geboren op maandag 24 maart 1969 in Kapellen
(B), zoon van Martinus Rene Jansen en Veronica Virginia (Fronnie) Marcus. Bij de aangifte van de
geboorte van Cornelius waren de volgende getuigen aanwezig: Maria Catharina van Aerden en
Cornelius (Kees) Jansen (1893-1976).
Beroep: technisch tekenaar
Comelius trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 4 september 1999 in Sehilde met Karin Maria Boeckx, 29
jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 4 september 1999 in Schilde. Notitie bij het
huwelijk van Cornelius en Karin: getuigen Hans Boekx en Robin Huizinga.
Karin is geboren op maandag 13 april 1970 in Brecht, doehter van Jozef Petrus Boeckx en Lydia
Philamina Segers.
Beroep: medisch laborante
Kinderen van Comelius en Karin:

1 Eline Veronica Jozef Jansen, geboren op dinsdag 22 mei 2001 in Wilrijk. Bij de aangifte
van de geboorte van Eline waren de volgende getuigen aanwezig: Jozef Petrus Boeckx en
Veronica Virginia (Fronnie) Marcus (geb. 1929).
2 Nick Dirk Lydia Jansen, geboren op zondag 16 maart 2003 in Wilrijk.

l.l.l.l.l.4.l.l Ingrid Catharina Adriana van Hoof is geboren op zondag 5 april 1964, doehter van
Petrus Johannes Ludovicus van Hoof en Ludoviea Henrica van Keulen. Ingrid trouwde. 30 jaar oud,
op vrijdag 15 juli 1994 in Antwerpen met Filip Florent Borms, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk
vond plaats op zaterdag 16ju1i 1994 in Kapellen (B). Filip is geboren op vrijdag 21 november 1969 in
Kempem (D1).
Kinderen van Ingrid en Filip:

1 Mathijs Vera Petrus Borms, geboren op donderdag 29 juni 1995 in Wilrijk.
2 Florien Louise Werner Borms, geboren op maandag 12 augustus 1996 in Wilrijk.

1.1.l.l.1.4.1.2 Hilde Jacoba Vietorine van Hoof is geboren op donderdag 9 april 1970 in Kapellen
(B), doehter van Pemis Johannes Ludovicus van Hoof en Ludoviea Henrica van Keulen. Hilde
trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 juli 1999 in Brasschaat met Sven Pierre Lucien Struyf, 27 jaar
oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 7 juli 1999 in Kapellen (B). Sven is geboren op
donderdag 9 december 1971 in Kapellen (B), zoon van Theophiel Roger Struyf en Monique Maria
Franeisea Daems.

Gegenereerd met Aldfaer versie 3.5.3 op I 7-O3-2008 19:08 door Cor Cleeren-L
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ONGEWENSTE GASTEN?
door Jeanette v.d. Berg-Buijs

as er in Putte iets te vieren dan ging dit altijd wel gepaard met een optocht. Zo ook
op 19 juni 1939 tijdens het zilveren ambtsjubileum van burgemeester v.d. Ven.
Ieder deel van Putte deed zijn best om er iets moois van te maken.
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Foto: op de wagen v.l.n.r:.' het Fransmanneke, diens vrouw en Louis van Beeck.
Hetjongetje ertussen is vermoedelijk Harry van Put.

Voor de wagen v.l.n.n .' Frans Guns met accordeon, Eugenie van Put, Nel de Nooier; Mien
Tuinman, Til van Beeck en Lien Govers. De andere accordeonist is Louis Fezjen.

Zo hadden bijvoorbeeld de bewoners van de Putsestraat de woonwagen van Door Teij sen
geleend om er mee in de optocht te rijden.
De mensen zelf hadden zich allemaal verkleed als echte zigeuners om de politie een beetje te
stangen, want die was niet op dat volk gesteld; dat bracht altijd om'ust in het dorp.
Toen de wagen en de ‘zigeuners’ klaar waren voor de start werd er met spoed iemand naar het
dorp gestuurd om het eomité te ‘waarschuwen’ dat er zigeuners op komst waren en dat zij
reeds de Putse duin over kwamen!
De paniek was groot. Meteen was iedereen in rep en roer: zigeuners op deze feestdag?!
De veldwaehter en politie werden er naar toe gestuurd om dat volkje tegen te houden en ze
tenlg te sturen naar waar ze vandaan kwamen...... ..
Toen de zigeuners zich bekend maakten ontstond er grote hilariteit onder de mensen.
Deze grap deed hen enorm veel plezier. Ondanks de tegenzin van de gezagdragers mocht de
‘woon’wagen toch nog in de optocht meerijden.
Of zij nog een prijs hebben gewomien is mij onbekend, maar me dunkt dat ze toch zeker de
feestprijs hadden verdiend! 4-
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DE MOEIZAME START VAN VLIEGVELD WOENSDRECHT

d00rAdrie van Zunderd

DE DERTIGER JAREN

oensdreeht telde in 1930 een
inwonertal van 3.886. Hien/an
waren in 1931 niet minder dan

280 mannen werkloos, vvaarvan er 40 abso-
luut geen inkomsten hadden. Werkloos-
heidsuitkeringen kende men toen niet en de
armoede was zeer groot.
Maar ook een enkeling van de beter gesitu-
eerden maakte misbmik van dc arme bcvol-
king. Zo gaat nog steeds het verhaal van een
‘annoedzaaier’ die een welgestelde vroeg
om een zakje klaver voor zijn geit te mogen
snijden. Dit werd toegestaan tegen betaling
van vijf cent per zakje. Tijdens het snijden
kwam de eigenaar controleren en bleek de
zak groter dan hij had gedacht: de arme sl0e-
ber moest alles afgeven.
Het grootste deel van de mannelijke bevel-

king was a tankelijk van de agrarische see-
tor, dus seizoensarbeid.
Zo van september tot december, wanneer de
suikerbieten gerooid werden, vond een aan-
tal werk in de suikerfabrieken in Dinteloord
en Halfweg, maar na die tijd waren ze weer
werkloos. Ook de drie plaatselijke steenfa-
brieken konden weinig ofgeen mensen meer
werk bieden door de economische crisis en
de toenemende eoncurrentie.

Op aandrang van de landarbeidersbond en
de landelijke werkverschaf ng besloot de
gemeente aan het eind van 1930 de werk-
loosheid op te gaan vangen door middel van
de werkverschaffing. Daarvoor moest echter
een commissie benoemd worden. Dat duur-
de ook nog bijna een jaar. De nadruk bij de
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werkverschaf ng lag in die tijd op ontgin-
ning van heide, moeras en bos zoals het
gebied Eendenkooi.

Een verslag van de gemeenteraad in die tijd
luidt: Ter bestrijding van de werkloosheid
heeft de gemeente zich genoodzaakt gezien
diverse percelen bos en heide aan te kopen,
teneinde deze door middel van werklozen cul-
tuurgeschikt te maken. Erg veel meelevend-
heid met de problemen van de medemens
blijkt nu niet bepaald uit het bovenstaande.
Het ligt er duimendik bovenop dat de raad
het betreurt deze kostbare uitgave te moeten
doen om de werkloosheid te bestrijden. Men
kon toen niet voorzien welke invloed een en
ander zou krij gen op het latere beeld van
Woensdreeht en zijn omgeving.
Pas op 27 januari 1932, dus meer dan een
jaar later, wordt besloten tot aankoop van de
vroegere Eendenkooi en eventueel het
Zwartven (Swartven of Swaerte venne), een
woest gebied van stuifzanden, heide en een
aantal kleinere vennen.

De werkloosheid was dus zeer hoog, vooral
in de wintermaanden. Gedurende de jaren
1933 en 1934 werd Woensdrecht met meer
dan vierhonderd werklozen geconfronteerd
in de wintermaanden. Op een totaal van
1700 mensen in de beroepsbevolking was dit
wel heel erg veel.

Het loon in de gemeentelijke werkverschaf-
ting bedroeg in die tijd, 1933, Fl.0,22 (twee-
éntwintig cent) per uur (Euro 0,10). Bij een
particuliere werkversehaf ng mocht Fl.0,24
(Euro 0,11) per uur uitbetaald worden. Bij
regenverlet werden drie uur per week niet uit-

Tijdens de ontginning

- ._ 1 . _

betaald.
Om voor de werkversehaf ng in aanmer-
king te mogen komen, mocht men geen ande-
re inkomsten hebben. Inkomsten uit eigen
tuin, zoals aardappelen en groenten, moch-
ten op het loon van de werkverschaffing in
mindering gebracht worden. Ook werd een
raadsbesluit aangenomen dat het voor
geplaatsten in de werkverschaffing verbo-
den was om zich in een ‘openbare drankge-
legenheid’ op te houden.
In de commissie van toezicht op de werkver-
schaffing en ontginningen werden
benoemd: de Burgemeester, J. Overbeeke,
J.B. Verswijver, A. de Crom en A1ph.C.van
Zunderd.

Op 16 februari daaropvolgend werd dan
uiteindelijk de vroegere Eendenkooi, groot
38,53 ha, van eigenaar C. Sparrentak, een
landbouwer uit Kruiningen, aangekocht.
Ook werd nog een stukje langs de Weg naar
Wouw van J.J . Simons overgenomen, zodat
het totaal ruim 39 ha bedroeg. Dit gehele
gebied moest door de arbeiders met de sehop
en kruiwagen geégaliseerd worden. Iedere
werkloze was verplicht zich bij de werkver-
schaf ng te melden. Men had trouwens wei-
nig keus, want geen werk: geen geld 1
Zo schreef P.H.B.Michie1sen treffend in het
Scheldebakenz
‘Z0 kon je ze ‘s morgens in alle vroegte
alleen ofin groepj es zien gaan, op weg naar 't
‘waark’ (het werk), te voet, want zelfs een
ets konden ze niet bekostigen. Soms had-

den er enkelen geluk en mochten een stuk
meerijden achter op de kar van een boer die
dezelfde kant op moest, maar niet te veel
volk op de kar, want dan moest het paard ‘s
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morgens al te hard trekken. Want ook de boer
was zuiniger op zijn paard dan op zijn ‘werk-
volk’. De klompen of vetleren kistjes zoch-
ten 's morgens al moeizaam steun in de diepe
karrensporen van de mile zandpaden. Onder
de arm hing de vlijmscheip geslepen steek-
of panschop, en op de rug aan een touwtje,
de schamel gevulde ‘stukkezak’ (botcrham-
menzak) en de blauw emaillen drinkens-
kruik. Zo ging het iedere dag weer, ‘s mor-
gens vroeg heen en ‘s avonds laat na een dag
van hard en zwaar handwerk weer terug,
soms steun zoekend aan de uitstckendc tcut
van een boerenkar. ’

Op het eerste oog leken de mannen allemaal
op elkaar, sommigen amper vijftig jaar oud,
maar allemaal kromgegroeid van het harde
‘labeur’ van alledag in de schrale Brabantse
grond en de zware vettige klei in de polder.
Maar ééns zal er verbetering in komen, was
de mening van deze ‘polderjongens’ zoals ze
in de volksmond genoemd werden.
Na het egaliseren zou de grond gecultiveerd

worden en bestemd voor landbouw. Om het
armoedige bestaan wat te verbeteren, zou-
den de inwoners kavels grond kunnen pach-
ten. De gemeente zou de grond dus in eigen-
dom houden en door de pacht konden ze dan
de kosten voor de werkverschafting weer
terug verdienen. De belangstelling ervoor
was groot bij inwoners en werklozen.
Doch, hoe veranderlijk is de mens. De lief-
hebbers zoudcn het spoedig weten. De
pachtprijzen waren hoog, veel te hoog. Er
was bij die arme sloebers nog geen geld voor
een droge botcrham, laat staan voor de pacht
van een kavel grond. In verband hiermee
werd besloten het hele terrein met gras in te
zaaien en in te richten als vliegve1d;als zoda-
nig werd het in 1934 door de raad goedge-
keurd.
Dat zou misschien ook werkgelegenheid
opleveren. Hoogst waarschijnlijk wist de
toenmalige burgemeester Rubert a1 meer
dan zijn raadsleden, doch dit is slechts een
veronderstelling. Want wat was er in de tus-
senliggende tijd gebeurd?

W.B.A.C.
In 1933 was in Bergen op Zoom door een groepje vooraanstaande inwoners een zweefvliegclub,
de Bergen op Zoomsche Zweefclub, opgericht, die later werd omgedoopt tot West Brabantse
Aero Club:de W.B.A.C.
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Een nog steeds bestaande enthousiaste club,
die nu nog steeds haar ‘thuis’ op onze vlieg-
basis heeft. Goed beschouwd is het deze
vereniging die heeft bijgedragen tot het ont-
staan van onze basis. De club schafte in
Duitsland een heus zweefvliegtuig aan. Nu
ontbrak alleen nog een tetrein waar men kon
opstij gen en landen. Het lot was hen kenne-
lijk goed gezind, want het grote natuurge-
bied de Groote Meer was door de warme
zomer helemaal droog komen staan.
De naam zegt het al, Groote Meer was in die
tijd a1 zeer bekend bij de schaatsliethebbers
vanwege zijn uitgestrektheid Zowel op
Nederlands als Belgisch grondgebied. Om te
weten hoe dat nu precies begon hebben we,
Louis van den Bergh, ex-bestuurslid van
onze heemkundekring en de sehrijver, eon-
tact gezocht met de oud-boswachter van dit
uitgestrekte gebied, Fons de Dooy. Fons,
toen ruim 83 jaar oud, maar zeer goed bij de
tijd en kras als geen ander, is hier aan de
Groote Meer aan het hof geboren en nooit
meer weg geweest. ‘Waarom zou ik naar
andere landen op vakantie gaan als ik hier
alles heb waar anderen naar zoeken’, zegt
hij. En gelijk heeft hij, het is er zo ontzettcnd

mooi aan de Groote Meer,je Weet niet watje
ziet. ‘Op mijn 23ste jaar werd ik tot bos-
wachter benoemd en op mijn 75ste ben ik
met pensioen gestuurd, Want ik was het nog
lang niet moe’, zo zegt hij.

Hij kan zich het allerccrste begin nog heel
goed herinneren, zelfs alle mensen die hier
kwamen zweefvliegen. Maar we laten hem
zelf aan het woord: ‘Zo rond de koers van
1930 is het vliegen hier op de Groote Meer
begonnen als zweefvliegen. Het eerste
vliegtuig dat hier landde, was echter al in
1913, maar dat was een watervliegtuigske
dat de krant, ik geloofde Gazet van Antwer-
pen, voor de toenmalige eigenaar, de heer
Monsaux, kwam brengen. Dat zweefvliegen
ging niet zo gemakkelijk, want dat gebeurde
met een soort katapult en daar waren sterke
mannen voor nodig die ook nog hard konden
lopen om een rubberen kabel (de katapult)
aan te trekken. Er stonden natuurlijk geen
bomen, dus alles kwam aan op mankracht.
Ze konden alleen vliegen als de Groote Meer
droog stond en dan was het meestentijds ook
goed warm. We moesten die kabel dan met
zo’n man of acht gelijkmatig aantrekken,

. _L r 

Fons de Dooy. oud-boswachter van landgoed De Groote Meer
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want het ding stond op een houten goot die
met glijspul was ingesmeerd. Het was al een
kunst van de vlieger om het vliegtuigje recht
op dc goot te houden. Gebeurde dat goed,
dan vloog het zo'n meter of tien, vijftien
hoog over een afstand van een veertig tot vij f-
tig meter. Dan was het weer een kunst om
hem goed op de grond te krijgen. Er waren er
bij die daar al heel goed in bedreven waren.
Er waren er echter ook bij die er nog niet zo
bedreven in waren en die haalden soms de
meest rare capriolen uit, waar we dikwijls
mee gelachen hebben. Meestal eindigde dat
met het steil recht naar beneden vallen. Het
waren wel allemaal mensen uit de betere
kringen van Bergen op Zoom.

C}.

twee vleugels bedekt met een dun soort zeil-
doek en daartussenin een stoeltje waar de
bestuurder op vastgebonden zat. Ze konden
alleen maar rechtuit vliegen. Stuurde hij ver-
keerd, dan stortte het zweefvliegtuigje direct
naar beneden. Was het ding kapot, dan knut-
selden ze net zo lang tot het weer vliegklaar
was of kwamen de volgende zondag weer
terug.
Voor ons was het een verzetje, er was hier
toen niet veel te beleven in de omgeving, dus
beleefden wij er ook plezier aan. ’
Tot zover het verhaal van Fons de Dooy,
oud-boswachter op het landgoed ‘de Groote
Meer’. Maar ook dit W.B.A.C.-gezelschap
had natuurlijk vernomen van de egalisatie-

plannen van het
‘Kooyduin en
Eendenkooii
Een select ge-
zelschap u it
hun midden
b e s 1 o ot e e n

' praatje te gaan
\ maken met bur-

g e m e e s t e r
R u b e rt v a n
Woensdrecht
om het terrein
als vliegveld te
mogen gebrui-
ken, omdat ze
drommels goed
wisten dat ‘De
Groote Meer’
na de eerste de

Augustus 1935: eerste clubhuis. tevens EHBO-post beste ksa reganbui weer h€l€maal blank

lk herinner me nog namen als Meerbach,
Daverveldt en Diepen. Die Diepen was wel
de leider van de groep. (Frits Diepen was de
stichter van het bekende Avio-Diepen en
later directeur van Fokker). Met Daverveldt,
een jongen van een jaar of aehttien negen-
tien, hebben we nog wat meegemaakt. Die
zijn stuurkunst was kennelijk nog niet zo
groot en hoe hij het deed weet ik niet, maar
bij het lossen ging het vliegtuigje steil
omhoog en vrijwel direct steil omlaag zodat
hij op zijn achterstuk temg op de grond
terechtkwam. Het vliegtuigje stelde niet zo
veel voor en woog ook bijna niks. Het waren

zou staan. En zie, er was sleehts één raads-
vergadering nodig om het grote terrein aan
de W.B.A.C. te verpachten en het te bestem-
men tot vliegveld. De Eendenkooi behoorde
voorgoed tot het verleden. In 1935 werd het
te egaliseren gebied nog met 18 ha vergroot.
Dat deze beslissing, 48 jaar later, zou leiden
tot het voomemen van de regering om hier
48 kruisvluchtwapens te plaatsen, zal geen
van de toenmalige vroede vaderen hebben
voorzien. De K.L.M. keurde het terrein voor-
lopig goed als vliegterrein. De minister van
Waterstaat accepteerde het vliegveld als
noodlandingsterrein en gaf zelfs een jaar-
lijkse vergoeding van F1 l75,= in de exploi-
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tatiekosten. En de nu nog steeds zeer aetiefzij nde West Brabantse Aero Club vond hier zijn thuis-
basis.

Volgens bij gevoegde briefvan dhr. ir. A.J .L. Juten uit Bergen op Zoom gericht aan de burgemees-
ter van Woensdrecht van 7 maart 1934, had de stad Bergen op Zoom liever zelf een vliegveld ten
noorden van de stad gerealiseerd, maar kon men geen voldoende terrein in handen krij gen.
De brief komt op het volgende neer (op de volgende twee pagina’s de gehele handgeschreven
briefvoor de liefhebbers):

Edelachtbare heer:

Na onze telef gesprekken wil ik Unoggaarne geluk wensen met Uw eerste voordelen behaald ten
bate van een vliegveld.

U begreep het: Uwe bemoeiingen waren in zoover ten nadele der Bergen op Zoomsche plannen
dat wij het vliegveld metder tijd ten N. van de stad en meerdichtbij wenschten te hebben.
Maar de moeilijkheden om 60 ha geschikt terrein te vinden, goedkoop genoeg om expioitatie
mogelijkheid te geven waren zoo groot datpogingen in I 934 geen resultaatgaven.

Uwpogen gafwel resultaat en het komt mij en andere leden van het comité verstandig voor om de
aanleg van een vliegveld ten zuiden van de stadals eenfait accompli te aan vaarden.
Zoo als ik U reeds telefoneerde leg ik met overtuiging dat het ookzoo kan, neer bij de beslis-
sing van Uwen Road.

Voor de aansluiting bij de vi]:/sprong aan het militair oejenterrein wordt de mogelijkheid rot ver-
grooting der militaire oefengelegenheid zeer vergroot, 't welk ook voor de gemeente Bergen op
Zoom voordeel kan geven. A ls Uwe gemeente en de gemeente Bergen op Zoom zich in redelijk-
heid tot samenwerking op dit gebied vinden kunnen is er voor het westen onzer provincie veel
bereikt.

De bedoeling van ons comité is, in onze omgeving een burgerlijk secundair vliegveld te doen
groeien. Bezwaren van de K.L.M mogen er niet bestaan daar dit instituut Weet dat wij in ons wes-
ten heel goed begrzjpen dat het vliegveld Bergen op Zoom in het internationaal verkeer geen rol
speten zal.

Ofde mifitairen van dit vliegveldgeen ofmet tegenzin ofmet graagte van dit terrein gebruik zu1-
len maken, kunnen we rustigafwachten.

Met vriendelijkegroeten

Juten.
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DE VIJFSPRONG

De vijfsprong binnen de basis was in de
dertiger jaren een zeer markant punt in het
gebied dat later de vliegbasis zou worden.
De laatste boerderij in de Wouwbaan, dieht
bij de Wouwbaanpoort, bestond toen ook al,
maar was tevens een café, waar de heren
jagers na de jaeht hun buit verdeelden.
De Wouwbaan was in die dertiger jaren
natuurlijk niet meer dan
een zandbaan met diepe
karrensporen. Men kon \
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via deze vij fsprong vanaf
deze baan (toen Baene
naar Wouw) rechtdoor _.f "H
naar Wouw, rechtsafnaar
Huijbergen (langs de
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Eiland), of, ook reehtsaf,
via de Groene Papegaai
naar Ossendrecht. De
Groene Papegaai was in
die tijd een eafé op de 31
hoek Huijbergseweg/ .
Postweg en was vroeger
tevens stopplaats voor de
postkoetsen vanuit
Belgié. Het was toen
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Ook de tegenwoordige am bieénpoel bij de
Wouwbaan was zo'n drenk. Zodoende waren
deze bospaden door het vele gebiuik verhard
geworden. Ze werden zelfs tot in de Tweede
Wereldoorlog nog gebruikt door de minder
bedeelde arbeiders. In de tijd dat de ets-
plaatjes verplicht waren, reden zij over die-
zelfde paden naar en van hun werk omdat ze

hgchtvaartterrein oengdrgghg. (Schaal 1 : 10.000).
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tevens een tolplaats, de
caféhouder was ook nog
tolgaarder, althans
volgens onze in1ich-
tingen. Linksaf kon men
nog naar Bergen op
Zoom via de Heimolen.
Wat mij wel het meest

verbaasde was, dat die
postkoetsen niet via de
nonnale wegen reden,
maar kennelijk steeds de kortste routes
dwars door de bossen via de vennen namen.
Maar ook hiervoor ligt de verklaring weer
voor de hand: de paarden moesten ondeiweg
kunnen drinken. Daarom zoehten de koer-
siers de dichtstbijzijnde drenkplaatsen op.
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V'E.'H.KLARIl»lG DER TEEKENS

-1-— -—- Grens luchtvaartterrein
Grens landtngsterrein
Landingscirkel, h0ek— en
grensteeuene v/h terrein
Windzak
Boomen
Kunstweg
Landweg

ii Z tot riadere aankondiging
onbruikbanr gedeelte van

OI.-
/E

1 .‘.'

Maid}; het landingsterrein.

dan de controle van de plaatselij ke garde kon-
den ontlopen. Een etsplaatje kostte in die
tijd ongeveer twee gulden vij ig perjaar, ter-
wijl de inkomsten meestentijds minimaal
waren, rond de vijfgulden in de week.
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VLIEGVELD WORDT REALITEIT

Tijdens de ontginning werden de plamien al
veranderd. Er was weinig belangstelling
voor het paehten omdat de prijs te hoog was
voor de pas ontgonnen grond.

Een poging om de grond dan zelfte exploite-
ren en gratis aan werklozen af te staan mis-
lukte ook, omdat de regering daar geen sub-
sidie voor wilde verlenen. Dus werd het ter-
rein met gras ingezaaid.
Hierdoor ontstond het idee er een vliegveld
van te maken. Het zal U niet verwonderen
dat vooral burgemeester Rubert zich speci-
aal inzette voor dit plan. Ook de K.L.M. had
interesse in het plan. Vooral op dc route
Amsterdam - Brussel - Parijs was de ligging
van het terrein gunstig. Toen er echter om gel-
delijke ondersteuning gevraagd werd, gafde
K.L.M. te kennen daartoe geen mogelijkhe-
den te hebben. Wanneer er echter een aantal
verbeteringen zouden zijn aangebracht,
waren er misschien wel mogelijkheden. De
verbeteringen betroffen voornamelijk een
betere egalisering, dichten van greppels en
kuilen, het rioleren van een grote sloot die
als afwatering diende van de vennen en het
kappen van een dertigtal bomen.
Daama moest dan de grasmat verbeterd wor-
den. Volgens de gemeenteraadsnotulen van
augustus I933 ontbrak het bij de burge1nees-
ter niet aan optimisme. Hij had namelijk ont-
dekt dat de vliegersactiviteiten entreegelden
konden opleveren.
Ook konden er inkomsten Worden gehaald
uit de verhuur van een tent voor de verkoop
van drank en dergelijke. De gemeenteraad
was minder enthousiast en ging niet over tot
erkenning van de Eendenkooi tot vliegveld.
Ze stelden zich echter wel op het standpunt
dat de gemeente zelf de nieuw ontgonnen
gronden diende te exploiteren. Na die raads-
vergadering ging de burgemeester zelf ener-
giek op zoek naar subsidiebronnen.
Zo werd de afdeling Luchtvaart van het
Ministerie van Oorlog benaderd, daartoe
geinspireerd door de nabijheid van het mili-
tair oefenterrein ‘de Woensdrechtse Heide'.
Het leverde geen nanciéle voordelen op,
maar wel werd het terrein als vliegveld aan-

gemerkt op de militaire stafkaarten. De
K.L.M. hechtte geen toekomst aan Woens-
drecht. Wel zag zij mogelijkheden voor het
organiseren van rondvluchten. Hiertoe
moest de gemeente dan ‘Het Permanent
Bureau der groote Luchtevenementen’ bena-
deren. In maart 1934 beriehtte dit bureau
bereid te zijn om in augustus van datzelfde
jaar een vliegevenement op Woensdrecht te
organiseren. Van de ontvangen entreegelden
zou het vijftien procent afdragen aan de
gemeente.

Op 5 maait 1934 besloot de raad dan toch
maar om het gebied als luchtvaartterrein aan
te wijzen. Ondenussen werd het gebied nog
‘even’ met 18 ha vergroot en moest ook nog
het natuurwaardevolle ‘Zwartven’ (Swaert-
even), een gebied van ruim zeven hectare,
opgeofferd worden omdat men grond nodig
had om het Eendenkooi-ven verder te dem-
pen.
Ruim twee jaar waren nodig om dit karwei te
klaren. De kosten voor de ontginning van
Eendenkooi, Zwartven en de aangrenzende
pereelen bedroegen ongeveer 126.000 gul-
den, waarvan driekwart op ging aan arbeids-
loon.
Toen het project ‘De Eendenkooi’ eenmaal
gereed was, werd het met weidegras in-
gezaaid en kreeg de Bergen op Zoomsehe
Zweefclub op 13 maart 1935 of cieel toe-
stemming om het landingsterrein van 1 april
tot 1 november als oefenterrein te gebruiken
tegen een huurprijs van F1.50,- per jaar tot
wederopzegging.
In de buurt van de reeds eerder besehreven
vijfsprong mocht een elubgebouw gebouwd
worden. In dezelfde briefwerd ook toestem-
ming verleend voor het bouwen van een
hangar van 144 m2. Het vliegveld was gebo-
ren.
Op advies van de luehtvaartdienst van het
Ministerie van Waterstaat werden zelfs nog
enkele aangrenzende pereelen grond aan-
gekoeht, waaronder bos, dat hinderlijk werd
geacht voor de luchtvaart. Er werd gezorgd
voor EHBO-materiaal, elektrieiteit, telefoon
en benzinedepots.
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pen. Hierop schrijft de burge-
meester een zeer deemoedige
brief aan de minister dat het

19 Februari 1955. A No.7.

NEDERLAND.

Noodlaadingatorrein Woensdrecht . Hindernis .
Vliegtuigbeatuurders wordt geraden het landen op of in de onmid-

dellijke nabijheid van den landingacirkel te vermijden, aangezien het
oppervlak van dien cirkel zich ongeveer 20 cm boven het terrein verheft

De veekoopman Martens uit Bergen op
Zoom kreeg toestemming om gedurende de
maanden april tot november zijn vee te laten
grazen op het ‘vliegterrein’ tegen betaling
van vijftig gulden. Z0 kwamen toch einde-
lij k, zij het druppelsgewijs, de eerste guldens
dc gemeentekas binncnvloeicn.

De goedkeuring van het vliegveld door de
luchtvaartdienst van het Ministerie van
Waterstaat gaf de burgemeester aanleiding
een datum vast te stellen voor de opening.
Deze zou plaatsvinden op zaterdag 22 juni
1935 en zou verricht Worden door de minis-
ter van Waterstaat in gezelschap van nogal
wat hoogwaardigheidsbekleders. Het geheel
zou gepaard gaan met een vliegdemonstratie
georganiseerd door ‘het Permanent Bureau
voor groote luchtevenementen’.
Het hele gebeuren mislukte echter.
De kwaliteit van de grasmat was door de
droogte zeer sterk achteruitgegaan. Vanaf
dat moment licp kennelijk alles tegen: door
het Ministerie van
Luchtvaart werd
aan-gcgeven dat een
witte eirkel met een
middellijn van vijf-
tien meter in het mid-
den van het terrein
moest werden aan-
gebracht (zie afb.
pag. 45 + tekst hier-
boven) met een
breedte van één
meter. Dit werd ken-
nelijk niet begrepen,
want de cirkel werd
geheel gevuld met
een twintig centime-
ter dikke laag schel- L.V§iBergh ‘-~14" J k -- "'-Ir"

‘misvcrstand’ met de groot-
ste spoed zal worden verhol-
pen.
In verband met de opening op
zaterdag 22 juni, werd een
grote drukte veiwacht. Dus
werd de ANWB verzocht bor-
den te plaatsen op de kruising
bij de Doelstraat /Pannenhuis

en aan de provinciale weg Hoogerheide -
Huijbergen bij de Groene Papegaai. Op 16
mei laat deze instantie weten dat de borden
geplaatst zullen Worden, doch op 22 mei zijn
deze er nog steeds niet. Volgens een brief
van 25 mei 1935 van de LIGA-fabrieken te
Bergen op Zoom zouden een twaalftal direc-
teuren van vooraanstaande Belgischc brood-
en biscuitfabrieken een bezoek aan de
LIGA-fabrieken te Bergen op Zoom bren-
gen. Na dit bezoek zouden ze op uitnodiging
van de directeur, de heer Th.R. Neutelings,
per vliegtuig vanaf Woensdrecht naar
Amsterdam vcrtrekken.
Het vliegtuig, een Fokker -VIII, met als
piloot captain Silberstein, bleef tijdens de
landing in een zandig gedeelte vastzitten.
Met de nodige hulp van genodigden en ande-
ren kon de machine naar een harder gedeelte
gesjouwd worden. De piloot zag kans om het
toestel op eigen kracht nog een vijftig meter
te laten taxién en verdween in het luchtruim,
het hoge gezelschap verbaasd aehterlatend.
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De piloot diende bij de K.L.M. een rapport in
dat het vliegveld niet geschikt was voor
zware vliegtuigen. Volgens het rapport had
hij het gezelschap niet kunnen meenemen
omdat een moer in het staartstuk was afge-
broken.
Burgemeester Rubert schrijft in zijn brief
van 3 juni aan jonkheer J . van Vredenburg,
districtseommissaris van de K.N.A.C. te
Capellen, dat de piloot te onbekend was met
het terrein en dat juist dit gedeelte pas
opnieuw met gras was ingezaaid (citaat:
omdat dat terrein zijnten vorige jare puinen
waren gegroeid, deze zijn toen in het najaar
met den riek gerooid). Nadat de minister van
Defensie, de minister van Economische
Zaken en de minister van Sociale Zaken had-
den laten weten verhinderd te zijn, werd op
12 juni besloten de opening af te gelasten
vanwege de slechte terreingesteldheid.
Omdat het terrein hersteld moest worden,
kon de W.B.A.C. er ook geen gebruik van
maken. Om toch in de sfeer te blijven werd
besloten om zelf maar vast een zweefvlieg-
tuig te gaan bouwen. Het zal u niet verwon-
deren dat door egalisering het totale beeld
van het terrein danig veranderde. Het ecolo-
gische systeem onderging een totale
verandering. Niet alleen verdween een
groot deel van de vennen, maar ook dc
vegetatie er omheen.
De vele vogelsoottcn, vlinders en insec-
ten, padden en kikkers moesten hun voort-
bestaan elders zoeken. Begrijpelijk
natuurlijk, er was grote armoede en dan
moet er iets gebeuren om die te bestrijden.
Gedaan was het vanaf dat moment ook
voor ‘het werkvolk’ om binnendoor, via de
vijfsprong, door het bos naar het werk te
gaan.
Eveneens was het gedaan met de s1nokkel-
handel met Belgié, die tot die tijd welig
tierde, om via de bospaden hun handeltje
op de bekende adressen afte leveren. Door
de werkverschaffing werden nu de wegen
rondom het vliegveld verhard. Zo werd de
weg naar Bergen op Zoom, de Antwerpse-
straatweg, verhard met do beruchte ‘kin-
derkoppen’. Wanneer je daar overheen
moest met de fiets, kreeg je zo ongeveer
wandelende nieren. Vandaar dat velen
toch weer de verharde bospaden opzoch-

ten omdat die beter berij dbaar waren. Zo ont-
liepen ze ook de controle van de plaatselijke
veldwachter op de zo bekende etsplaatjes
( etsbelasting), want dc ets begon nu ook
zo zoetjes aan bij het gewone volk zijn intre-
de te doen, al waren de eerste meest afdan-
kcrtjes van de meer ‘gegoedcn’ (beter gesi-
tueerden).
Om het gras kort te houden mochten door-
deweeks schapen blijven grazen op het veld.
De schaapskooien waren al naar de rand van
het veld verhuisd. Waar nu het D.G.W. en
T.(BABOV) is gehuisvest, lag een schaaps-
kooi. De tweede lag naast de tegenwoordige
Kooiweg, ongeveer ter hoogte van de schei-
ding met de waterleidingmaatschappij .

Eigenaar van deze schaapskudde, die nog
jarenlang de basis beweidde, was Merijn
Oerlemans aan de Antwerpsestraatweg en
schaapherder (scheper) was Jan Verswijve-
ren; hij woonde op het Perskerldaof, nu Scha-
pendreef, vermocdcl ijk paardenkerkhof.
Lapscheper (reserve-herder) was Rinus van
Ginneken; hij woonde op het Zandfort.
Om het vliegveld beter bereikbaar te maken
was het nodig de zandwegen die erheen1eid-
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den te verharden. Burgemeester Jacobus
J.M. Rubert zou dit alles niet meer mogen
meemaken, hij overleed in december 1935,
amper vijfenveertig jaar oud. Op 6 juni 1936

wordt de heer A.A.B. van der Meulen als
nieuwe burgemeester geinstalleerd. Het was
logisch dat deze het beleid van zijn voor-
ganger vooralsnog voortzette.

Wegen worden verhard

In 1936 werd door de raad besloten om de
wegen rondom het vliegveld te verharden
met bitumen (asfalt), in de volksmond ook
wel maeadam genoemd naar zijn uitvinder,
ene Schot Mae Adam. Hiervoor kwamen
o.a. het Zandfort, de Wouwbaan, Duinstraat,
Verlengde Duinstraat, Zwartebaan (nu
Minekelersweg), Postbaan en Verlengde
Postbaan in aanmerking. Het Zandfort was
tot die tijd een verko e zandbaan voor de
Woensdreehtenaren naar Huijbergen en
Wouw via de vijfsprong. Voor deze
projecten werden zo veel mogelijk
werklozen ingezet. I-Iun aantal liep in die tijd
sterk terug omdat bekend werd dat er in
Duitsland veel meer geld verdiend kon
worden bij de aanleg van wegen en
industrieterreinen.

In die tijd was in Duitsland ene Adolf Hitler
aan de macht gekomen en er werd daar hard
gewerkt aan de aanleg van grote autobahnen
(autowegen) en staalfabrieken. Wat de
Nederlanders echter niet wisten, was dat er
in die fabrieken hard gewerkt werd aan de
aanmaak van groot oorlogsmaterieel. Voor
hen gold sleehts het vele geld dat ‘de grote
baas in Duitsland’ hen voorhield. Voor velen
onder hen was de eigen Nederlandse
regering sehuldig aan de slechte economic.
Helaas begrepen zij eerst later in de oorlog
waar al dat werk voor gediend had. Maar
laten we in Woensdrecht blijven. Op het
vliegveld werd inmiddels een blokhut
gebouwd voor een EHBO-post, er kwam
elektrieiteit, een benzine-depot en telefoon
voor eventuele ongevallen. Nu kwamen de
eerste sollieitatiebrieven bij de
burgemeester binnenvallen van inwoners
die graag een wat zekerder bestaan wilden
dan alleen maar ‘polderjongen’. (Zie brief
op pagina 50.)

Maar ook brieven van buiten de regio. Zo

wilde men er bijvoorbeeld een restaurant bij
vestigen. Het ‘vliegveld’ kreeg lang-
zamerhand bekendheid in den lande.
In de zomer van 1936 werd het terrein dan
toch door de teehnisehe dienst van de

<— Zwartebaan: zo genoemd vanwege d
opgebracht asresten uit de kolenkachels
mosselscherven en .... .. had het oo
misschien met de smokkel te maken?

K.L.M. goedgekeurd en werd er hard
gewerkt aan een verordening voor landings-
en stallingsgelden. Ovetwogen werd om het
vliegveld alsnog in het najaar te openen,
maar gezien de korte voorbereidingstijd
werd dit weer opgesehoven naar 1937. ln die
periode werden regelmatig militairen van de
luchtmacht op het veld gesignaleerd die er
oefeningen hielden, kennelijk zonder
problemen. Maar in het voorjaar van 1937
bleek de grasmat weer in een zodanige
slechte staat dat het onverantwoord was voor
intensief gebruik. Het terrein was op
sommige plaatsen veel te drassig, op andere
plaatsen weer te zanderig. Om het in goede
staat te krijgen zou een goed drai-
nagesysteem nodig zijn.
De kosten hiervan zouden de tienduizend
gulden ver te boven gaan en een periode van
intensieve bewerking van vier jaar vergen.
Dit kon de gemeente niet ophoesten, dus
werd het besluit genomen om de
ontwerpverordening, die bij Gedeputeerde
Staten ter goedkeuring lag, in te trekken.
In die tijd echter gingen de militaire oefe-
ningen gewoon door en werd druk gebruik
gemaakt van vliegtuigen voor luehtfotogra-
e; was het terrein dan toch niet zo sleeht‘?

Ook de Zweefvliegers, intussen van naam
veranderd in Katholieke Brabantse Aero-
club, konden hun zwee /liegsport blijven
beoefenen. Het bleef dus een onzekere toe-
komst voor het vliegveld.
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Geen vliegveld, wel vliegveld

In mei 1938, na een nieuwe keuring, bleek
het veld toch weer wel geschikt voor
sportvliegtuigen. De gemeenteraad had toen
echter al besloten om het gehele veld om te
ploegen en voor landbouw te gebruiken. Per
brief van 17 februari 1939 aan de minister
van Waterstaat liet dc gemeente weten het
terrein per 1 september 1939 voor
vliegactiviteiten tijdelijk te sluiten. De leden
van de zweefvliegclub dienden nog een
protest in bij de minister, doch dit werd niet
gehonoreerd. In het dagblad ‘de Zoom’ werd
hetvolgende gedieht geplaatst: —>

Hoe het kwam, daar kumten we sleehts naar
raden, maar opeens werd de zaak stopgezet
en moest het vliegveld blijven op bevel van
hogerhand. Het vliegveld werd door
Defensie gevorderd ‘voor militaire
doeleinden’. Intussen werd het 1939, de tijd
was kritiek. Op 29 augustus 1939 werd de
mobilisatie afgekondigd en de Tweede
Wereldoorlog brak uit na de Duitse inval in
Polen.
In het voorjaar van 1940 werd de
oorlogsdreiging zo groot, dat alles en
iedereen gemobiliseerd werd om een
eventuele landing van vliegtuigen te
voorkomen. Zo werden o.a. vele putringen
her en der op het vliegveld neergezet en op
nog open stukken werden extra diepe
ploegvoren gemaakt. Op last van Defensie
werd er een militair bewakingskorps
gelegerd.

De mooie droom van de K.B.A.C.-ers, een
mooi vliegterrein, was ruw verstoord. Bij de
Duitse inval zijn deze bewakingsmensen via
Belgié naar Frankrijk gevlueht om naar
Engeland over te steken.
Dit was ruwweg de wordingsgesehiedenis
van een vliegveld, dat velejaren daarna door
de bevolking nog steeds ‘de Eendenkooi’
genoemd werd. Velen van u zullen zich de
‘kooisloten’ aan de rand van onze basis nog
kunnen herinneren langs de Kooiweg waar
nu de schaatsvij ver ligt.-F

De Eendenkooi

Woensa'rech1‘, 1 7februari I93 9

De raad besloot het vliegveld voor IOjaren als
bouwgrond te verpachten.............. ..

Je vonnis, trouwe Eendekooi is gisteren geveid.
Geen Pander en geen zwervers meer
Dat stomme, stomme geld!

In het najaar wordje omgewoeld
De ploeg komt doorje gras.
Je moet dan rogge Ieveren gaan
Ji/', die ons vliegveld was.

De vogels dieje dan nog zier
Zijn van een ander ras.
Z0 'n beeldgewoon en alledaagsch.
Die vliegen niet op gas.

W1)‘ zoeken nu een ander veld
Een tijdelijk surrogaat.
Wantjij begrzjpt het allerbest.
Dat het zonder da! niet gaat.

Maar no tienjaren, Eendekooi
Dan komen wij weer terug.
De eene mank, de andere doof
Ofeen gekromde rug.

Dan hinken we maar naar d 'Eendekooi
Wij kennen het dan nog.’ .1 !
Want wat er ook nog meer gebeurt
Zweven......a'oen wij toe/11.1.’!

Z. Wevers.

Uit dagblad ‘DE ZOOM’. Bergen op Zoom.

Bronnen o.a.: Boekwerk: Hoogerheide-Woens
drecht, kleine gesehiedenis van een historisehe
tweeling.
Boekwerk: De vijf oude Heerlijkheden in de
gemeente Woensdrecht, uitgave van Arehivariaat
‘Nassau-Brabant’
Boekwerk: Woensdrecht, de vliegbasis en werk
1930-1945. M.Kremer.
‘Het Seheldebaken’, onderdeelsblad vliegbasis

Woensdrecht] Straalmotorenwerkplaats, later
DMVS.
Citaten van columns a.o.o. P.H.B.Michielsen in
het Scheldebaken.

Notnlen gemeentcraadsvergaderingen gemeente
Woensdrecht vanafjanuari 1932 tot :1:l 975.

Jaargang 31, 2008 nr. O3 T 1-1 D 1 N G P51811151 51



Van Vl'O€g€l' €ll HUZ

thuisslacht
door Corné Brugman

De herfst is in volle tooi. De kastanjeboom
in de geitenwei van Jan kleurt de1nooistetin-
ten. Dieprood, vlammend geel tot donker-
bruin. De wind blaast de kleurenpracht in het
rond en ereéert een designtapijt waar menig
ontwerperjaloers op kan zijn.
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Uit de sehouw van Jan zijn huisje komen
dikke rookwolken. Het oerfomuis in zijn bij-
keuken is gevoed met eierkolen en grote
blokken hout. Jan zit voor het raam naar mij
te kijken, terwijl ik me bij zijn geiten ver-
gaap aan de herfsttooi. Kennelijk duurt het te
lang naar Jan zijn zin.
Hij tikt op het raam en gebaart met een bor-
relglas dat ik snel naar binnen

geten en kijk met Jan naar buiten. De gure
herfstwind fluit in de schoorsteen en over-
stemt het knisperen van het hout in het oude
fornuis.
“ Ja, ja”, zegt Jan de stilte doorbrekend,
“vroegcr oj oos moeder allaank den Sehatter
of Stan dc Ragger besteld. Om oos vaareke
te komme slachten. Da was een mooie tijd.
Altij in november wier d’r bij oos een vaar-
eke geslaeht, trouwens ook in meert, he?
Oos moeder moes den slaehter altij op tijd
bestellen. Da was as regel 2-3 weken tevur-
re. In den herfst was ‘t altij den sehoonste
slacht. Vanwege het seizoen, verstao-de-
me? Die kniidige herfstlueht, de nevels, de
geur van houtvuur in het fomuis. Het
sehoonst was ’t as wij dien dag den twidde
slacht waoren vur den slaehter. Dan kwam ie
zo rond den klok van 8 uur. Want ze slaehtten
in dien tijd alle dagen zeker 5-6 vaarekes.
Den jirste wier om 6 uur al gekeeld. Wij
waore dan zijn twidde slacht. Man, da was
alle jaore weer een belevenis. Oos vader
broeht het vaareke naar buiten en den slaeh-
ter stak het dan rap meej zijn mes. Het bloed
wier dur oos moeder opgevangen in een
geémailleerd bekken. Om bloedwurst van te
maoke, hé? Het vaareke sehreeuwde merao-

moetkomen.
“ ’ t ls geen weer o1n zolang stil
te staon daor buiten. Ge zou nog
een kou vatten”, zegt hij als ik
binnen kom in zijn wanne bij-
keuken. “ Allez, pak mar gelijk
een ouwe klare. Daor zulde rap
lekker waarem van worre.
Proost!” Jan en ik klinken met
onze glazen ouwe jenever. Ik
voel de warmte van Bols door
mijn slokdarrn mijn maag inglij-
den. A1 snel ben ik de wind en de
voehtige koude buitenlucht ver-

'0
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kels as ut gestoken wier,
mar meestal stak den
Sehatter op de meest juiste
plek en was het bjeestje
bekaast gelijk dood. Ja, bij
oos kwam meestal den
Sehatter. Dieje méés heette
eigenlijk Daolmans, mar
ja, zeker vur den oorlog en
ook daama oj iedereen een
bijnaarn. Soms oj oos moe-
der te laat den slaehter
besteld en dan kwam soms
Hugens, beter bekend as
Stan den Ragger. Mar ook
Stan van Rokus kwam wel-
eens. Die heette Van den
Berge en woonde aon den
Putseweg waor dattie ook
een klein slaehterijke oj. In
de zomer waren het trou-
wens alle drie sehilders.
Want ja, dan was-tur niks
te slachten hé?” Even
zwijgt Jan, om naar de es
oude jenever te reiken en
onze glazen opnieuw te vul-
len. “Da was vur den oor-
log! Na den oorlog moch-
ten we de vaarekes nie
meer steken. Toen wieren
ze gesehoten. Gedurende
den oorlog wieren de vaa-
rekes diekels stiekem
geslacht. Nie buiten, mar
binnen. Zo da niemand ut
kon merken. Om te vur-
komme da een vaareke
moord en brand sehreeuw-
de wier zijn snuit dan meej
een touw diehtgebonden,
vur dat het vaareke dood
gestoken wier.”
Ik vraag wat er gebeurde
als het varken was gedood.
Jan vertelt hoe zijn vader
dan een pak stro open
kapte op de werf waar het
gedode varken ingelegd
werd. Daama werd het stro
in brand gestoken en werd
het varken sehoongebrand.

‘t varken wordt bewerkt op 'n ouwe dear

._,_-J

lfamilie Van den Maegdenbergh in 195] bij slager en slachtqffer

,2‘;
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Na het branden kwam het borstelen om vuil
en varkenshaar te veiwij deren.
“ Ja, en dan moes het vaareke gekapt worre,
hé‘? Da gebeurde op een ouwe deur en nie op
een ladder zoals ge wellicht denkt. Het vaa-
reke wier in twee helften gekapt en ontdaan
van zijn ingewanden en organen, waama het
moes besterven. Koud worre beter gezeed.
Want anders kon de slaehter het later op den
dag niet in den pekel legge.” Jan vertelt hoe
zijn ouders de ingewanden spoelden en
gereed maakten om ze later die dag te kun-
nen gebruiken voor de worstmakerij.
“Iedereen slaehtte toen vaarekes vur eigen
gebruik of vur dc verkoop aan bekenden.
Die verkoop gebeurde meestal as de méése
twee of drie vaarekes oien. Van die verkoop
konden ze dan hun hypotheek deels a os-
sen. Mar het meest diende den slacht vur
eigen gebruik. Vur den oorlog wier alles
gepekeld en in den pekel bewaard ofna gepe-
keld te zijn gedroogd. Ge moet trouwens wel
wete, da nie ut vlees het belangrijkste was.
Minstens zo belangrijk was het vet van het
vaareke. Vet ojen de méése veul nodig. Om
te kunnen bakken en braojen, vur op het
brood en ook om zelf brood te kunnen bak-
ken. ’t Is vandaor da de vaarekes toen eerder

200 kilo moese wegen dan 80 kilo vandaog
den dag. Want op een vaareke moes toen
vural veul vet zitten, he?”
Ik vraag wat het kostte om een varken ‘op te
zetten’ en wat een varken zoal opbracht als
het groot en vet was gemest.
“Da wit ik nie precies meer”, zegt Jan terwijl
hij onze glazen opnieuw vult.
“Een kuske kostte 50-70 jaar geleje on-
geveer 12-15 gulden. Ik wit nog dattur bij
oos een vaareke plotseling kapot ging, pre-
cies een maand vur den slacht. Oos vader oj
het bjeesje gelukkig verzekerd en we kregen
toen van den vaarekesverzekering 160 gul-
den uitgekeerd. lk waarekte in dien tijd bij
een boer in de Damespolder en ik wit nog dat
ik op een avond thuis kwam en zeej dat ik
een keus oj gekoeht. Vur 185 gulden. Oos
vader was daor eerst nie blij mee en wou
gelijk het vaareke zien da’k gekoeht oj. Vur
185 gulden. Toen dattie het bjeesje gezien oj
en schatte daddut zeker 190 kilo woog was ie
toch content en mocht het bjeest naor oos
thuis komme. Een maand later kwam den
Sehatter het vaareke slachten en zeej daddut
zeker 210 kilo zwaar was.”
Jan vertelt dat voor de oorlog alles gepekeld
werd en gedroogd. Er was niets anders dan
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gepekeld vlees, spek, gedroogde worst en
vet. Veel vet. Na de oorlog werd het vlees
gebraden en in Keulse potten onder een
dikke laag vet bewaard. Ook weckte zijn
moeder soms stukken van het varken. Een
diepvrieskist hebben ze nooit gehad.
“Wij ojen vaarekes tot in de jaren 70. Toen
was het al weed gedaan met de thuisslaeht.
De welvaart broeht mee da méése hun vlees
gingen kopen bij de slaehter. Bovendien was
het nie meer rendabel. Jonge méése kwamen
steeds meer in rijkeshuizen te wonen en oj en
ook gen grote tuinen meer. Zoda ze dus ook
hun vaarekesvoer nie meer zelf konnen ver-
bouwen op eigen grond. Vur den oorlog ojen
de méése wel grote tuinen of een akker bui-
ten het durp. Daarop kweekten ze rogge en
errepels vur het vaareke. Want da was z’n
dagelijkse kost, aangevuld meej restjes uit
de keuken en afval uit de groentetuin.”

, Jan nipt vanI ..
1 ZIJH borrel en
I - denkt na. “

-1 - Vur den oor-
1 log deje de

5 m é é s e e n
ambtenaren
trouwens ook
nie zo moei-
lijk, hé? Nie
over stank,
mest of la-

weet uit het vaarekeskot. Over dierenleed of
andere neukedeuntjes en over hygiénisch
slachten wier evenmin gesproken. Keuring
van een vaareke was onbekend. Na den oor-
log veranderde da allemaol. Vur den oorlog
moese we alleen een slachtbewijs hebben,
na den oorlog ook een keuringsbewijs. Eind
van den eeuw wiere de regels verder aan-
geseherpt met het oog op hygiene en vural
ook op de juiste slachttcmperatuur. In de
jaren 90 wier de thuisslaeht zelfs verboje.
Neeje, dan was het vroeger wel totaal anders
en veul leutiger. As den Sehatter in de mid-
dag of op het eind van de dag terug langs-
kwam om het afgekoelde vaareke op de deur
uit te benen, bepaalde hij alleen of het koud
genoeg was om gepekeld te kunnen worre en
of al het vlees voor eonsumptie geschikt
was. Niemand die zich er verder meej
bemoeide. As het vaarekske ’s avonds laat in
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de kuip lag waoren we moej en content. Mar
vural tevreje. Omda we weer volop vreten
ojen vur de winter en we die dag onze buik
rond ojen meugen eten meej nierkes, lever
en dergelijke. Oos vader dronk er dan altij
een goeie borrel op. Ook op een der volgen-
de dagen, samen meej de slaehter. Want ja
die moes ook betaald worre, he‘? Die kreeg
vur al Zijn werk dan 2 gulden en twee bor-
rels. Wel buurman, wij ebbe dan wel nie
geslacht vandaog, mar een boireltje kunnen
we nog wel pakken, toch?” Jan schenkt ons
nogmaals in. We proosten. Op de slacht-
maand als sehoonjaargetijde. -7-
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

“Tijding” is het periocliek van dc heemkundckring
“Het Zuidkwartier” en verschijnt 3x per jaar. Het
Zuidkwartier betreft het gebied ten zuiden van
Bergen op Zoom, omvattende de plaatsen
Hoogerheide, Huijbergen, Ossendrecht, Putte en
Woensdrecht.

lnlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
worden ingewonnen bij:
De heer J.Ha1ters, Stenenhoef 2, 4641 CH
Ossendrecht - tel. 0164 67 28 54 Tevens zijn losse
nummers van “Tijding” bij hem verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 3,25 per stuk (van
het lopende jaar € 4,00) Spcciale uitgaven en
dubbcltijdingen kosten € 4,00 per stuk. (Van het
lopende jaar € 5,00) Gebmikte, in goede staat
verkerende. Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De
contributie bedraagt vanaf 1 - 1-2009: € 1 7,00 perjaar,
per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente
Woensdrecht wordt € 7,00 extra aan po okosten in
rekening gebracht. Voor Belgié € 9,00.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie op gironummer
276.04.67 ten name van penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, Lorentzstraat
7, 4631 HC Hoogerheide.

Nadruk van, of ovemame uit “Tijding" van een artikel of
gedee1te[n) daarvan in welke vonn dan ook, is zonder toe-
stemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen
niet tocgcstaan. Dc hcemkundckring “Het Zuidkwarticr"
aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde j uistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor reke-
ning van de ondertekenaars.

Vormgeving Tijding: Maria Rosskamp
Gedrukt door Sprintcopy Bergen op Zoom

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
de heer D. Vcrbeek, tel. 0164 61 61 96
Matthias Wolffstraat 10, 4631 KD Hoogerheide
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck, tel. 0164 60 38 04
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Secretarisl websitebeheerder:
de heer A.M. Prop
Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ Hoogerheide
te1.0164 6105 23
Penningmeester:
de heer H. Cortie
Lorentzstraat 7, 4631 HC Hoogerheide
Tel. 0164 6127 96

Bestuursleden:
de heer C. Cleercn, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte

De heer AJ. Dobbelaar, tel. 0164 61 31 73
Matthias Wolffstraat 14, 4631 KD Hoogerheide

de heer P. de D00ij,te1. 0164 6123 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht

de heer J.Ha1ters,te1. 0164 67 28 54
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht

Adviseur:
dc heer L. van Hock, tel. 06 - 55 15 28 68
Nijverheidsstraat 5, 4631 KS Hoogerheide

CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
www.hkk-zuidkwariiennl

Archeologie:
mevr. K. Sion (secretariaat), tel 0164 67 26 '78
Eikenlaan 3, 4641 GB Ossendrecht
Documentatie:
C.van Opdorp,te1. 0164 61 38 30
Pr. Clausstraat 3, 4631 LZ Hoogerheide
Evenementen/Distributie I Redactieraad:
kopij inleveren bij dc heer JHalters,
Stenenhoef 2, 4641 CH Ossendrecht
tel. 0164 67 28 54
Fotografie:
de heer B. Ars, tel. 0164 61 37 69
Meulenblock 18, 4631 ZZ Hoogerheide
Genealogie:
de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat 17, 4645 EK Putte
Heemschut:
de heer J.van Elzakker, tel. 0164 61 22 24
Verlengde Duinstraat 2, 4631 HS Hoogerheide
Kruidentuin:
deheer P. de Dooij, tel. 0164 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht
't Kwartier:
de heerJ.Wi1s,te1.0164 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
Museum:
mevr. F.St0utjesdijk-Jansen, Aanwas 40,

4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63
Oude handwerktechnieken:
mevr. V. Suykerbuyk-van Agtmaal, Wouwbaan 9
4631 KJ Hoogerheide, tel. 0164 61 25 36
Oude talen, gezegden, spreuken enz.:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164 61 31 17
De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide

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