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EEN DORP VOL CAFEETJES, DEEL 12,
OP WEG NAAR DE KERK

TENTOONSTELLING N.A.V. 25-JARIG
KANTKLOSCLUBJUBILEUM

INTERVIEW MET VIRGINIE EN GIED SUYKERBUYK

UNNE GOEJENDAG AMMEL SAOME

EEN GROOTSCH K.J.V.-I-IUWELIJK

DAT KOTJE BOVEN OP DE DIJK

-3:?
EEN CURIEUZE FOTO tr. u.~ ~.-. A an

VLIEGVELD WOENSDRECHT BEZET

IMPRESSIE WIELERTENTOONSTELLING

EEN PUTS GESPREKSKE

VAN VROEGER EN NU:
VIER GELOVEN OP EEN KUSSEN

.......~».|~|-up

.1;-_;;j
WI‘ ‘.5“



VOORWOORD

Helaas beginnen we met in memoriams, te Weten die van Anja de Greef-Verhees en van Dick Adriaansen.
Ad van Veldhoven is reeds eind 2007 gestorven en de Tijding was toen al gedrukt. Hoewcl er al een in
memoriam op onze website van hem staat, willen we hem alsnog in ons tijdschrift herdenken.

ln “Een dorp vol cafeetjes” leidt Jae van den Bussche ons deze keer via de cafeetjes richting kerk. Maar het
was toch eigenlijk eersr naar de mis en dan pas een borreltje...... '2!

Naast onze tentoonstelling “Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdreeht” in museum Den Aanwas
kunt u eind mei ook naar het heemhuisje ’t Kwartier in Hoogerheide voor de kantklostentoonstelling naar
aanleiding van hun vijfentwintigjarigjubileum. We hebben meteen dc voorzitster hiervan, Virginie, en
haar man Gied Suykerbuyk geinterviewd.

Verder zijn er twee grote verhalen die zich beide afspelen tijdens de Tweede Wereldoorlog en ze hebben
beide met ‘vliegmigen ’ te maken. De anikelen worden verbonden door een curieuze foto.

Corné Brugma laat ons zien dat de uiteindelijke vereniging van onze dorpen niet zonder slag of stoot
gegaan is. En dat het niet de eerste keer is dat deze ‘lijmpoging‘ gedaan is.

Ook nog wat leuke verhaaltjes, waarvan Een groorsch K..l. I/.-huwelzjk werd aangedragen door ons
inmiddels overleden heemkundekringlid Toon Ots.

Rectificatie
Na het verschijnen van Tijding 2008-3 bleek uit reacties gericht aan ons adres, dat er een paar
onjuistheden geslopen zijn in het artikel “Monumenten zijn onze zorg. Letterlijk en Figuurlijk” (pag. 10
Um 25).
De foto rechtsonder op pag. 19 is genomen voor de zijgevel van dc smidse van de gcbroeders Janus en Jan
van Keulen in de Zr. M. Adolphinestraat 14 te Ossendrecht. Het bedrijfwerd gerund door deze twee broers
Van Keulen.
Op de foto staan van l.n.r.: Ludovicus (Louis) van Keulen, Werner van Hoof, Adrianus van Keulen,
Jacobus van Keulen, Ingrid van Hoof en Johannes (Jan) van Keulen. Zij is van rond 1967. Op de foto
linksboven pag. 19 staan van l.n.r.: Louis van Keulen, Janus van Keulen, Wemer van Hoof en Jan van
Keulen. Deze foto is genomen in de smidse.
Na de pensionering van Jan van Keulen werd de naam van het bedrijf“A.C. van Keulen en Zonen". Na de
pensionering van Janus van Keulen werd de naam opnieuw “Gebroeders Van Keulen” onder leiding van
Louis (* 1 945) en Jae. (* 1940) van Keulen.

lnhoudz

— Voorwoord, redactie........................................................................................................ ..p. 02
- In memoriam Ad van Veldhoven, Anja de Greef en Dick Adriaansen.............. ........ ..p. 03f04
- Een dorp vol cafeetjes, deel 12, Op weg naar de kerk, Jae van den Bussche 05
- Kantkloselub 25 jaar - tentoonstelling in Het Heemhuisjes, .................................................. ..p. 20
- ‘Van vervlogen eigenheid en stierige koeien’,

in gesprek met Virginie en Guid Suykerbuyk, Adrie Dobbelaar ................................. ..
- Unne goeiendag ammel saome, Rien Stok ..................................................................... ..
- Een grootseh K.J.V.-huwelijk, aangedragen door Toon Ots ................................ ..
- Dat kotje boven op de dijk, De Schcldcvanger, Jan van Elzakker ........... ..
- Feel en Dien en hun curieuze foto, Jan van Elzakker.............................. ........... ..
- Vliegveld Woensdreeht bezet, Adrie van Zunderd .......................................................... ..
— Impressie van de wielertentoonstelling in Den Aanwas, Bertus Ars/Luc van Hoek....... ..
- Een Puts gesprekske, Jeanette van den Berg-Buys ........................................................ ..
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In memoriam Ad van Veldhoven

p 1 oktober 2007 overlecd Ad van Veldhovcn op bijna 75—jar1ge lceftnd Na een ll‘lIt.l‘lS leven van
beschikbaarheid voor de medemens in allerlei vormen en hoedanraheden keerde hr] rond 1990
terug naar zijn geboortedoip Ossendrecht. Hier werd

hij aetiefvoor dc Stichting Zr. MarieAdo1phine en vanaf 1990
voor onze heemkundekring.
In I994 trad hij voor een periode van 9 jaar toe tot het bestuur
en nam hij de leiding van de werkgroep Genealogie op zich.
Bij het venverken van de genealogische gegevens uit de
Zuidwesthoek wist hij zieh gesteund door een trouwe groep
van mede-onderzoekers. Vanuit het hele land en van over de
grenzen kwamen verzoeken om gegevens van familieleden.
Naasl zijn inzet voor genealogie verscheen van zijn hand een
reeks zeer gewaardeerde anikeien over de gesehiedenis van de
streek in ons tijdsehrift Tijding. Teveel titcls om op te noemen.
“Voor allemaal een stukske" was de kroon op zijn werk. Het
behandelt het leven van Zr. Marie Adolphine. Om een zo goed
mogelijk beeld te sehetsen van dc omstandighedcn waarondcr
zij haar zware werk moest verrichten legde hij in China
dezelfde weg af, die haar in I900 naar haar missiepost voerde.
Tijdens een lang en ontluistercnd ziekbed bleef hij zeer
geinteresseerd alle ontwikkelingen volgen en droeg hij de
leiding van dc werkgroep genealogie over aan zijn opvolger.
We zullen zijn gezaghebbende inbreng missen. maar hij blij ft ons nabg in zgn heemkundige gesehrlften
en de in gang gezette activiteiten.
Blijven we hem in dankbaarheid gcdcnken.
Moge hij nlsten in vrede. 4-

In memoriam Anja de Greef-Verhees

p 30 novcmber 2008 ontvicl ons weer een oud-bcstuurslid van dc hecmkundekrm Gcboortl
uit Bergen op Zoom in 1942 overleed Anja de (]reef-
Verhees op 66-jarige leeftijd.

Van 1982 tot en met 1990 maakte zij dcel uit van het bestuur.
Daarnaast was Zij in de beginjaren actiefals sehrijfster van enkele
artikelen voor ons tijdsehrift Tijding. Nog steeds in het geheugen
gegrift staat de door haar georganiseerde reis naar leper en
Poperinge.

Anja was iemand die zorgde voor verrassende activiteiten. Met
haar ontoombare energie bedaeht ze ludieke presentaties in een
heemkundig kader. Vclen hadden bij voorbeeld niet in dc gaten dat
ze in het museum Den Aanwas een keer, als was ze een pop, in de
klederdracht van dc streek gureerde. Ze viel pas uit haar rol,
wanneerje haar aan het gezieht kwam. Voor het museum was ze
ook actief bij het verwerven van kostbare materialen ter af-
schenning van do tentoongestcldc objccten. Zij had “haar
adresj es" zoals men dat noemt.

ln de redactieraad hee ze eveneens enkele jaren haar beste
kraehten gegeven. Ze kon kordaat beslissen en verleende veel
kostenbesparende diensten. Zij verzorgde het typewcrk en was
aetiefbij de lay-out. Het maken van rasters van de te plaatsen foto‘s
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was haar we] toevertrouwd. Knopen doorhakkcn was een sterkc kant van haar. Ze deinsde er dan niet voor
terug zelfhele weekenden in de weer te Zijn.

Anja heefl de laatste jaren veel van haar kraeht moeten inleveren. Geplaagd door o.a. een ernstige vorm
van suikerziekte en herseninfarcten, een verzwakt hart en glaueoom waren haar deel. De laatste tijd was ze
min ofmeer blind en was ze aangewezen op ccn rolstocl. Het moct haar erg partcn gcspccld hebben.
Laten we haar in dankbaarheid en erkentelijkheid voor wat ze voor de vereniging heeft gedaan
gedenkenmfo

In memoriam Dick Adriaansen

p 22 januari 2009 overleed op 88-jarige leeftijd Dick Adriaansen. Geboortig uit Hoogerheide in
1920 in “Het Pannenhuis", vertrok hij in 1947 naar Ossendrecht.

Dick was ccn acticf lid van onzc vereniging. Zecr punctuecl bczorgde hij gedurendc vclc jaren dc brieven
en Tijdingen aan de leden in een deel van Ossendrecht.

Maar het meest geroemd is hij als sehrijver van een
scala aan artikclen over dc strcek. Gecn enke]
terrein ontsnapte aan zijn gesehiedkundig oog. Hij
veftelde onze lezers over zeer uiteenlopende
onderweipen, die met de streek verband hielden.
Het zijn er tientallen geweest.
Dick vcrlelde Zijn verhalen. Dc lezcrs waren
geboeid door zijn opmerkingsgave.
Het kwam dan ook regelmatig voor dat men vanuit
het hclc land vrocg wannecr er weer een artikel van
hem kwam. Zijn verhalen waren doordrenkt van
zijn liefde voor de omgeving. Het was alsofje op
een bankje voor hem zat_ wanneer je zijn
scheppingen las.
Bijzonder aan hem was. dat hij ons attent maakte op
mensen. die in stilte veel voor de streek betekend
hebben. Een sprekend voorbeeld hiervan is het
verhaal van Henk Badstiebcr, die mode door hem
uit de vergetelheid werd gehaald en een blijvende
erkcnning kreeg in het gemeentehuis.
Leuk waren Zijn terugblikken op honderd jaar
geleden. Hij struinde daar de archieven voor afen
hij koos dc incest saillante gebeurtenissen. llij had
daar een jne neus voor, waarschijnlijk omdat de
berichten niet zo ver van hem vandaan stonden qua
tijd.
Een uitstekende ingeving was het verwerven van de

geschiedcnis van Toontje, een verhaal van Ed de Moor. Het verhaal wordt in verschillendc
bejaardentehuizen voorgelezen tot ver voorbij de gemeentegrenzen. Veel van zijn pennenvruehten zijn
nog niet gepublieeerd. Met ondeugende pretoogjes liet hijje daarvan kennis nemen. Misschien is het een
idec voor dc toekomst.
Dick was een monument van de volksziel. In Zijn verhalen blijft hij onder ons voonleven. Dat heeft hij ook

verdiend.I!~
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EEN DORP VOL CAFEETJES (deel 12)
door .1. van den Bussche

OP WEG NAAR DE KERK
Een beknopte voorgeschiedenis van de bewoning in vroegere tijden.

n een vorige aflevering werd verhaald dat tussen Zandvliet en Ossendrecht, vanafi het jaar 1000 tot
aan de stormvloed van 1 134, bij de uitmonding van de Home in de rivier de Schelde een vissersdorp
hee gelegen met de naam Hontemuiden.

Een nieuw dorp ontwikkelde zich zo’n kilometer verderop, nu op de Aanwas; dit werd voor het eerst ver-
noemd in l 187 onder de naam Ossendrecht.
Tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 ging ook dit Ossendrecht, oftewel het Oud Dorp, weer verloren.
Na het einde van de Taehtigjarige Oorlog [I648], werd pas een nieuwe dorpskern gevormd rond de hoger
gelegen kerk [die op dezelfde plaats stond als de huidige r.-k. kerk], en verdere bouwrestanten van Ossen-
drecht. Dcze heuvelrug, met aangroeiende bewoning, was omringd door kleine woonecnheden ofgchuch-
ten, zoals Aanwas, Calfven, Hondseind, en verderop gelegen het Hageland, Laagstraat en de lintbebou-
wing Moleneind.

Wandeling door het dorp

Komend van den Aanwas, waar de oude Kerckeweg de duinrand raakt, gaan we op zoek naar de eafeetjes
en dc dorpsgcschiedcnis.
Nog voordat we de Kasteelstraat bereiken, komt de historie ons al tegemoet. Hier stonden een drietal
woningen onder-een-kap, waarvan aan de oostzijde het gezin van Michiel Musters -Couwenberg woonde.

lmis van burgerneesrer Voeren
7 ‘ *' ' E iii’? MM

Oueldrecht - Dorpzlcl o.
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In de maand febmari van I878, rond middernaeht, werd hun
woning zwaar beschadigd door hcvigc stormwindcn. Zij
vluchtten naar de ast [drogerij van cichoreiwortelen] van
David Withaegs, die daar schuin achter was gelegen. Het
minimum aan meubilair daarin bestond uit ccn tafel, stocl en
het bed van de stoker. Moeder Musters braeht hier haar kindje
ter wereld. dat ongekend populair zou worden onder de naam
Prinses Paulientje.
Het was nu even behelpen, later zou het wel beter gaan.
Straks hierovcr mccr.

<— Prinses Paulienzje met haar vader

De Engelse Tuin

Aan de overkant van de straat. aan de voet van de duinrand.
stond een herenhuis met tuin. gebouwd na de Taehtigiarige
Oorlog. dat toebchoordc aan dc markies van Bergen op
Zoom. De heer van Westkereken verbleefdaar als drossaard
[rechterlijke ambtenaar] van cle heerlijkheid Hoogerheide en
Hall‘ Ossendreeht en werd opgevolgd door de heren F..l. en
J.B. Morin, die van vader op zoon dezelfde functie uitoefen-
den.

Het geheel van wonen bestond uit: huis en erf. een vijver met brugje erover, samen groot 50 roeden 40
ellen. Dan de moestuin met eenzelfde afmeting. waaromheen een graeht was aangelegd met een opper-
vlakte van 70 roeden. en verder een aangeplant plczicrbos mcl ingckapscld terras dat 84 roeden 60 cllen
groot moet Zijn geweest. Het staat beschreven als De Engelse Tuin.
De watervoorziening kon geregeld worden door gebruik van een sluisje. dat gebouwd was bij de uitmon-
ding van waterloop het Loopke in de Noordpolder. Toen rond 1800 het Markiezaat was opgeheven. werd
het geheel aangekoeht door Leenderd de Mey. die gehuwd was met Sarah Pinet. Hij geboren te Amsterdam
Zij te Londen. Dezc rentcnicr wist heel wat vastgocd te verzamelen in Ossendreeht onder de naam Kneyse
de Meij.
Het verhaal zou Zijn dat zijn moeder de naam Kneyse droeg en Zijn vader De Mey, Zij het kapitaal had en al
een zoontje tocn zc huwde met De Mey. .
De familie Leenderd en zoon Willem Kneyse de Mey zij n de grondleggers geweest van de cichoreifabriek
op deAatgwals. in SZi]" CI'l\VCI‘I(If1gl1;t3l(}OI'n6llLlS Mattheeussens (x Philips).
Zie mijn oe Pee o ie uit Ossenr rec n.
In l87l,toen de zoon p __ _ _p ‘_ _p p
Willem Kneysc de ; _, 0 J‘ T75; E.
Meij zieh terugtrok. T‘ H" °“”d"°”‘f"”""?7 ‘I L . I I _ _
kwamen fabriek en ‘~ -~ A ‘ 3 I "T ‘- '
Engelse Tuin op naam
van Mattheeussens. De
woning bij deze tuin ‘
werd vakkundig
gesloopt en in Zijn
geheel tcrug opge-
bouwd tussen de
fabriek en herberg De
Kate/.

Plants u‘aar:1'c'/1 de Engelse Tuin bevond
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Op de vrijgekomen plek liet de weduwe Mattheeussens inl 898 een kapitale woning bouwen. De allure
van de Engelse Tuin is niet meer herkenbaar. Hicr hebben dc burgemecstcrs Van der Ven cn Vos dc Wael
tijdens hun ambtsperiode gewoond, terwijl vanafhet jaar 2002 het pand bewoond wordt door de bekende
Amsterdamse tekst- en muziekschrijver Jan Rot.

De nieuwe gezagdragers

Op l januari 1882 werd in het roerige Ossendrecht de Brigade van de
Koninklijke Marechaussee gevestigd. Hun onderkomen was minder
“koninklijk”: zij moesten zich behelpen in een van de bovengenoemde
woninkjes naast de familie Musters-Couwenberg. Pas in I901 ging men over
naar een grotc nieuwgcbouwde woonst bij dc quarantainestallen op dc Aanwas
[Zie ‘Een eeuw koninklijk gezag’ door A.J Oele]. Ook verdween de genoemcle
ast en onderwijzer Kriiter bouwde daar aan de oude Kerckestraat een grote
woning. Deze zal twee jaar later gcdeeltclijk gebruikt worden als
boerenleenbank.

<- 0m1er'i~1~'{'j:erKriiter

Boerenleenbank

De eerste cooperatieve Raiffeisen- en landbouwkredietbanken voor boeren dateren van I898. Voor de
Zuidwesthoek werd in Ossendrecht de Boerenleenbank opgericht, en wel op 30 november 1902.
Koninklijk gocdgekeurd en vcrmeld in dc Staatscourant onder no. 16. Toetreden tot dc [r.k.] Cooperatievc
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven was vanzelfsprekend. Pater Gerlachus van den Elsen richtte, door
het verlenen van hulp. in Brabant een aantal Boerenleenbanken op. Zo ondersteunde hij in Ossendrecht de
dorpsonderwijzer mccster Kriiter en tijdens een algemene vergadering aldaar op I8 januari 1903 werd een
bestuur en raad van toezieht gekozen:
Bestuur: Anton Mattheeussens, Alphons Jacobs Michielsen, Ferdinand .J. Willemsen, Adriaan Venne en
Gust van den Eijnden.
De raad van toezieht: Pastoor Wijtvliet. P.J. Jacobs -Maas. en Ant. Jacobs Corneliszoon.
Meester Kriiter, bcnoemd als kassier, stelde een kamcr besehikbaar voor de daar bij horcnde werkzaamhe-
den, die meestal na schooltijd ofop zondagmorgen werden uitgevoerd. Vergaderingen zullen plaatsvinden
op de pastorie, in het huis van de kassier ofop de Aanwas in eafé De Kerel. Op 30 augustus 1903 werd aan
dc r.k. Boerenbond
een krediet ver- d .. . ~ 3
leend van f 2000. g Weven-I ' ' ‘ ll
De eerste particu-
liere hypotheek van
f 700 was voor dc
b o u w v a n e e n
woning van dc heer
De Leeuw op Calf- .
ven. De eerwaarde A
pater Van den Elsen ..
werd gemachtigd ,
o m e e n g o e d e =
brandkast te kopcn
voor de Boeren-
leenbank. Het spa-
ren werd bemoe- " .
digd door 3 ‘/2 % ren-
tegift. Toch blecfer " Y
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bij de burger om de inhoud van de oude sok bij de boeren onder te brengen. De bank Van Mierlo te Bergen
op Zoom was er immers ook nog. Meester Kriiter bleefkassicr tot I mei I923 en werd bcloond met een gou-
den handdruk van f I 000 voor zijn grote verdiensten.
De heer Guust Jansen werd bcnoemd als nieuwe kassier en de bank kwam vervolgens in de Kerkstraat.

De Weverij

Er werd al heel vroeg in de gesehiedenis sajetten [saai] gesponnen en geweven. De linnenwevers hadden
als beschermheilige Sint Jacob en de vrouwen in dat ambacht Sinte Catharina. In Ossendrecht stond de
weverij westelijk van de Trambaan. Om snel en foutloos men-
sen aan te duiden kreeg men vroeger vaak een bijnaam die
paste bij hun werk of een onderdeel daarvan. Zo ook deze
sticlmannen. In Zandvliet kcnden ze dc Grote en dc Kleinc
Klos. Op het Hondseind woonde de Grote en de Kleine Kloes
en aan de weg van de Aanwas naar het dorp stond de Weverij
van de Poppensaai [ popjes sajet]. Jan Wiercx werkte in Zijn
weverijtje met wol, zijde, linnen en katoen dat met ander
gerief, zoals knopen, haken en lintjes bij hem in dc winkel te
koop was. Hij was in bezit van een duvelsnijder, die gebruikt
werd om oude kleren te versnijden voor hergebruik. Dit
gcbeurdc in het z.g. bullcnkot. Op zondagen was Zijn winkel
een lustparadijsje voor de kinderen vanwege verkoop van
snoeperij. Het weversbedrijtje verdween in 1904 en er werd
op deze plaats de fraaie woning gebouwd voor de heer Phi-
lips, commissionair in de suikerbieten.

<— De suikerbiet op het
huis is nog steeds een stille
getuige van het belang van
de suikerbieten in het be- —
gin van de 20e eeuw.

De schoorsteen van de bitterpeejabriek van Paulus Mazlheeussens

Dorpztcht Ossendrecht
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Het Binnenpadje

Vanafde Kasteelstraat liep een zandpad schuin bergop door het destijds bebostc gebied naar de Kerkstraat,
waar ook de school aan was gelegen. Men passeerde dan twee huisjes, waarvan een de naam droeg:

CAFE HET GROENE WOUD

Eerst bewoond door Cornelis Schroeyers-Tax en later opgevolgd door zijn zoon Petrus Schroeyers en
Judoca Carolina van der Poe]. Voor hen en dc gasten lag in dalcndc lijn een hcmclsbrced panorama van
oost naar west, reikend tot over de Belgische en Zeeuwse grens. Dit gebied De Looi - ook wel het Loo gehe-
ten - grensde westwaarts aan de weg die diverse namen heeft gekend, zoals Borgelweg, de Zoute weg, de
Eerste weg, en tenslotte de Kasteelstraat. Ten oosten strekten de weilanden zich uit tot het Hageland met
daarin de I_.OCI(€IT'IO€l‘, den Borgel en de Biezenwei. Het gezin Schroeyers werd van I 861 tot I872 verrijkt
met cnkcle zoncn en doehters en daar bij inwonend moeder Schrocycrs-Tax, schoondochtcr Schrocyers—
Bril en een zekere Johannes Ludovicus Schroeyers. Het cafe was zo al bijna vol nog voordat er klanten
kwamen. Het had ook dat apane van een kerkepadje, met vooral vaste bezoekers op zondag na de kerk-
dienst.
Moeder overleed in I875 en vader in I 886. Het cafe werd gesloten en het pand verkocht.
De twee zoncn. Louis en Tiest. en dochter Lieke Schroeyers, startten ergens opnieuw een cafeetje in
Ossendrecht. Het zandpad verdween en het andere huisje werd toegevoegd bij het pand aan de Kerkstraat
waar de bank al in zat.

In de Kasteelstraat had de gemeente Ossendrecht een terrein dat als opslagplaats dienst deed. In 1995
mocht de carnavalsstichting De Ossekoppe daar een Ioods plaatsen om er carnavalswagens in te bouwen.
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Het Roomboterfabriekje

In I871 werd te Waddinxveen in Zuid-Holland het eerste zuivelbedrijf van Nederland opgericht. Er zou-
den er voor I900 nog 259 bij komen, waarvan I8 in Noord-Brabant. Totaal zijn in een eeuw van opbouw
I475 zuivelfabriekjes tot stand gekomen, waarvan 24 in Zeeland, 258 in Noord-Holland en 205 in Noord-
Brabant enz. In het boek “De Bakermat van de Nederlandse Zuivelindustrie” van Piet Willernsens en
Klaas de Wit, sehrijven zij dat het onvoorstelbaar was, dat deze primitieve melkfabriekjes in Nederland
zouden uitgroeien tot wat gerust de modernste zuivelindustrie van de wereld genoemd kan worden.
In West-Brabant werd in 188 I het eerste zuivelbedrijfopgericht in Breda, in I882 een in I-Ialsteren en pas
op 1 8 mei 1 894 een te Wouw.

Ook in Ossendrecht gebruikte men in I905 al een moderne gasmolor voor de productie

En op 7 juni I 895 werd de akte ondertekend ten kantore van notaris E.A.C. Voeten voor de stichting van de
Cooperatieve Stoom Roomboterfabriek HET EEKELHOF te Ossendrecht, waarover in een volgende Tij-
ding meer. Twee jaar later werd op de hoek Burgemeester Voetenstraatf Kasteelstraat in maart 1897 een
ruim bouwvverk opgetrokken. Dit werd het nieuwe onderkomen van dc Ossendreehtse Coiiperatieve
Stoom Roomboterfabriek met twaalfdeelnemers, onder wie o.a. voorzitter L.W.L. Melsen uit de Nieu-
we Zuidpolder en de heer Kingma, directeur van de roomboterfabriek te Oldenzaal.
Johannes B. Melsen werd aangesteld als directeur, wat inhield: stoker, machinist, melkontvanger, boter-
maker en administrateur! Zijn medewerkers waren Jan Clarijs en Frans Dries.
Het aantal melkbussen liep op van 80 naar 95, een vaste afzet richting Belgie nam eveneens toe.

Een ongeval

In augustus I905 werd het plotselinge overlijden gemeld van directeur J.B. Melsen ( x Veraart).
Tijdens het ruimen van de drinkwaterput bij zijn woning was hij verrast door het daarin aanwezige gas. Dit
had de dood tot gevolg. Frans Dries, reeds genoemd als medewerker, staat dan verrneld als directeur.
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U ziet hierboven een drankvergunning voor de heer Dries in de Dorpsstraal. Deze vergunning
gold wel degelzjk voor het gebouw in de Burgemeester Voetenstraat, maar deze straat hee in
de loop van de geschiedenis meerdere namen gekend, zoals bjjvoorbeeld Kerckestraat, 19 Hee-
renbaan van den Aanwasch naar het dorp, en tegenwoordig dus Burgemeester Voetenstraat.
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De Maalderij

Meerdere zuivelfabriekjes in Brabant bouwden voor extra rendement op de werkvloer er een
graanmaalde j bij. Z0 ook te Ossendrecht einde I 905. Hier geen Wieken die de molen tot draaien bewogen
of paardenkracht die werd aangewend, maar de moderne gasmotor (zie pagina 8). Met deze aanwinst
kcnden regelmatig kleine hoeveelheden graan gemalen worden. Het eerste hal aar leverde al een
procluctie van 64.000 kg. Voor meer uitbreiding van roomboterfabricatie moest een nieuwe maatschap
worden opgericht. Hierin hadden zitting: Antoon en Sjef Mattheeussens, bierbrouwer B.M. vd Wijngaart
uit Wommelghem, Iandbouwer Matthijs Dries uit de Laagstaat en zijn drie zonen Frans, Cornelis en
Antoon.
Frans Dries voerde uitgebreid actie bij de boeren van Huijbergen om melk aan te leveren in Ossendrecht.
Hierdoor kwam er in I907 weer uitbreiding. Rond die tijd zou ook de herberg zijn ontstaan; bij handel
srnaakt bier nou eenmaal beter dan melk.

links het cafeetje, middenstuk de roombotorfabriek en rechts de later bijgebouwde maalderlj
I I I

Nieuwe impuls

Het vervoer van inelkbussen over de slechte wegen was verre van rendabel.
En het was weer de actieve Frans Dries die in I908 in Huijbergen een ontromingsstation met
graanmaalderij van dc grond kreeg. Dit bleek de grondslag te worden voor de latere oprichting van
zuivelfabriek De Hoop. In een gebouw vond via een centrifuge, aangedreven door een stoommachine, de
ontroming plaats en daama ging de room naar Ossendrecht.
Het was 191 I als er nogmaals een fabrieksuitbreiding plaatsvond en de Maatschap verdween om plaats te
maken voor een vennootschap met als zaakvoerder Matthijs Dries, de eerdergenoemde landbouwer uit de
Laagstraat. Te Iage prijzen, de doorbraak van de margarine, een naderende oorlog misschien, of zaten er
fouten in het beleid? In ieder geval valt plots het doek. We schrijven dan 1912. Binnen het jaar nemen
enkele boeren de inrichting over en op 30 maart I 914 start melkfabriek De Hoop te Huijbergen.
Ter aanvulling nogi in 1917 was er dc oprichting van een melkfabriekje in het vroegere schoolgebouw te
Hoogerheide, wat even v00r problemen zorgde bij De Hoop. Drie jaar later vloeide de melk uit de
Zuidwesthoek alleen nog naar Huijbergen.
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Het verdere verloop

De roomboterfabriek in Ossendrecht werd in 1913, toen we venvachtten in oorlog verzeild te raken,
gevorderd door de marechaussee. Eenjaar later werd het geheel echter alweer vrijgegeven en verkocht aan
Louis Jansen, die daar toen aI woonde. De molenaar bleef tot 1966. Het pand is rond 1971 gesloopt en de
familie Van Loon-v.d.Venne bouwde er een nieuwe woning.

Verderop naar de kerk

Judocus Couwenberg, zoon van Josephus Couwenberg en Maria Marcus, trouwt op l augustus 1840 met
Anna Dimphina van der Heijden, dochter van Pieter van der Heijden en Petronella de Jong. Zij hebben op
een stuk bebost land van Van der Heijden, De Looi [‘het Loo’] genoemd, een woning gebouwd, waarin
“1neester’ Barents een gruttermolcn heeft gcplaatst. Dcze was voor verwerking en brekcn van bockweit,
gerst, haver, bonen en mestingzaad [vogelzaden]. Ook speciale Zeeuwse tarwe voor wittebrood en
koekjes hoorden bij het assortiment van molenaar Judocus. Hij was geen bro0d- maar een pastei- en
koekenbakker. tevcns winkelier in grutterwaren. Daar hoorde natuurlijk een herberg bij, namelijkz

CAFE DE GRUTTERMOLEN

Was deze handel nieuw in het dorp? Niet helemaal. In de Franse tijd, I795 tot 1814, was de maalbelasting
komen tc vcrvallcn cn waren Adriaan Musters. Willem Hazcn en Martinus Cins gruttermolenaar
geworden. Zij werkten met een handgedraaid molentje, onder het motto: om een mud re malen, is de
windmolen niet re betalen. Zij moesten wel de eed a eggen te Bergen op Zoom, voor de vergunning mocht
worden verleend.
Judocus werkte met de oude vergunning van zijn vader [watermolen Noordpolder, zie Tijding 2008-1
p.13] en startte met de door een dubbele duwbalk aangedreven gruttermolen. Later werd dit zware werk
overgenomen door een paard; men sprak toen over de rosmolen. A1 snel kwamen er toen bij enkele boeren
graanrosmolens. De gruttermolen had ook als functie het peIIen en het omhulsel verwijderen van de
grancn. Dit gebcurde door middcl van aan wcerzijdcn gcplaatstc brcekstoclen, waarin ccn maalsteen in
een trommelvormige rasp voorzien van het nodige ziftwerk, ronddraaide. De producten vogelzaad,
havermout, boekweit, gersten en grutten voor de kamemelkse pap waren vrij goedkoop. Ook mosterd en
cichoreikof e gingen door deze molen. Toen na 1845 de aardappelziekte uitbrak, nam de handel snel toe.
De eerdergenoemde grutters, Musters en Cins, zijn bij hem nog in dienst geweest. In 1865 overleed de
weduwe Couwenberg. Dochter Anna Maria Couwenberg trouwde op l februari 1865 met timmerman
Michiel Musters. Een van hun kinderen was ‘Prinses Paulientje’. In Ossendrecht woonden vervolgens
Frans Withaegs en Catharina Josepha Bernadina Swagemakers in dit gebouw, die op 25 september 1865

waren gctrouwd.

Overigens: de eerste grutter- of boekweit-
molen in Nederland zou voor I700 te
Appingendam zijn gebouwd.

<— De rosmolen

De Cichorei

Frans, een zoon van Gerard Withaegs, wilde
zoals zijn vader, cichoreifabrikant worden. De
gruttermolen was nog intact. Daarbij leende hij
f 4000 voor verdere inrichting. Het cafe
draaide verder en de vcrgunning was verlcend
voor een grote gelagkamer met aansluitend
nog een ruime bovenkamer met biljard. In die
dagen een goed draaiend café.

_..._
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Frans bezat een ast en daarbij kreeg hij die van zijn broer David, die bakker was geworden, in bruikleen.
Na in 1892 nogrnaals een Iening aan te zijn gegaan om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, kreeg
hij twee jaar later een compagnon in de persoon van Petrus Paulus Mattheeussens, ‘Pauwke’ zoals hij
genoemd werd. Hij trouwde op 23 januari I894, volgens zijn familie beneden z’n stand, met Adriana, de
dochter van Frans Withacgs. [Lees hierovcr in het book Peekq ie uit Ossendrecht.]

Pauwke ontving pas in 1896 het erfdeel van zijn vader en begon een jaar later daar ter plaatse met de bouw
van een nieuwe fabriek. Pas in l9ll kwam daar volgens zijn afkomst een ‘ passende’ woning bij. De
herberg was al langer gesloten. A1 beweerde Paulus Mattheeussens, dat hij de oudste bitterpeefabriek van
Ossendrecht had, de waarheid lag wel iets anders. Gerard Withaegs, de grootvader van zijn vrouw, begon
als eerste in 1830, naast de kerk. Toch was de nieuwe fabriek voor Pauwke een mooie start om
0l"lElfI1 11I(6II_iI( te zijn van zijn Mattheeussens-familie.
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Het ging Pauwke echter niet voor dc wind en moeilijke tijden braken aan. In I929 deed hij nog een laatste
poging zijn inkomen op te schroeven door Sjefke Hugens voor hem achter de fabriek een druivenserre van
70 bij 8 meter te Iaten bouwen.
Zijn schoonzoon Alphons Maria I-lennanus Josephus Moors, getrouwd met zijn dochter Stefanie
Catharina Francisca Maria Immaculate Mattheeussens, bouwde ook een zelfde serre aan de Putseweg te

Hoogerheide. Deze
opzet moest zeker
slagen. En inderdaad, na
enkelc jaren had hij twee
volle kassen met drui-
ven, maar in de crisis-
jaren van toen werd dit
niet de winstgevende
handel. Paulus zat aan de
grond en verkocht nood-
gedwongen fabriek en
woonhuis aan Eugene
van der Poel. Serre,
gebouwen en groncl
werden opgekocht door
GuustJansen.
Petrus Paulus Mat-
theeussens stierf arm en
eenzaam in de Voge-
lenzang op het Honds-
eind.
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Een gevelhuis

We steken dc weg over en staan voor een herenhuis met een aparte faoade. Achter deze siergevel woonde
na I852 Hendrik Andries Adan, gehuwd met Johanna, de kleindochter van oud-burgemeester Willem
Melsen. Haar man kwam uit Stecnbcrgcn, en werd aangestcld als gcmeentcsccretaris van Ossendrecht.
Hij was tevens rentmeester en hypotheekverstrekker. Hoog in aanzien, maar zeker niet altijd geliefd. Zijn
vrouw Johanna liet op de plaats waar eens vier woningen hadden gestaan, een groot huis optrekken met
een klokgevcl waarvan dc opstaandc zijdcn gcbogcn waren. Bij gebrck aan eon gcmccntchuis was hier
voor hem tot omstreeks I900 een werk- en ontvangkamer ingericht.

Zijn zoon Emanuel Jacobus Henricus trouwde 31 maart 1864 met Maria Ludovica Sophia Charlotte
Reijniers, uit het Belgische Boom. Zij was de dochter van een steen- en pannenbakker en het verhaal gaat
dat vanafdic tijd dc huizen die in Ossendrecht gebouwd werden met een rodc-pannen- dakbcdckking uit
Boom, de hypotheken daarvoor afgesloten werden bij Adan; voor de andere huizen was men genoodzaakt
ergens anders een hypotheek te nemen .... ..

Omstreeks 1900 bouwde Emanuel aan de oostzijde een herenhuis met kantoor, waar hij tot 1915 als
gemeentesecretaris werkte. [Zie pagina 17 bovenaan.] Toen er in de Eerste Wereldoorlog veel
vluchtelingen uit Belgié kwamen en een militair grensbataljon werd dit ‘gemeentehuis’, zijn woning dus,
echter te krap voor de vele werkzaamheden. Daarom werd het voorste gecleelte van de jongensschool
ingcnomcn on nu als gcmccntchuis ingcricht.
Emanuel Adan heeft zich ook zeer verdienstelijk gemaakt voor harmonie De Hoop. Hij was in 1874
medeoprichter van de muziekvereniging en is tot zijn dood in 1942 lid en erelid van harmonie De Hoop
gebleven.

Het gevelhuis van vader Adan werd gedeeltelijk omgevomtd tot een slagerswinkel, met daamaast een
ruime herberg met de passencle naam:
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CAFE ONDER DE TOREN
Deze naam brachten de nieuwe bewoners mee van hun vorige cafe dat in de Kruisweg [later Vijveiweg

genoemd] stond met rcchtstreeks zicht op dc kerktorcn. We komen daar verderop nog langs. De nieuwe
slager was Henrikus Melsen, getrouwd met Mathilda Musters, die een zuster van prinses Paulientje was.
In die jaren een gekend cafe daar onder de toren. De drie zoons, Janus. Michel en Toon, leerden de
bccnhouwerssticl. Een nieuw fcnomccn kon worden toegcvocgd aan dc doipswinkels. Toon werd daar ter

plaatse de opvol-
- ’ ger, maar geen

- cafe-uitbater
meer. Vele mensen

_ hebben bij hem in
' de rij gestaan
. tijdens de Tweede

V Wereldoorlog.
' Daar werden de
. noodslachtingen
. uitgevoerd. Een
V kreupel paarcl, een

I I koc die niet nicer
I kon staan, of iets

3 anclers dat ze kwijt
_ w i l d e n , k o n

_- worden afgekeurd
e n n a a r To o n
Melsen getrans-
porteerd. Een

Foro v.1. n.r: .' Jules Theuns, Toon en Tuur Melsen. Het kleine ventje is Harry Mel'sen. extra kilo vlccs
- soms wat taai- was

__ _ _ -vv __’_ 7-. -_ _ _-1» 7.__¢ -v_r__- ~_

naast de distributiebonnen een welkome hap.

Tegenover Melsen in zijn pand met typische voorgevel, stond een cafeetje met de naam:
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CAFE IN DE KLOK
Was deze naam misschien gekozen omdat aan de overkant een klokgevel stond?
Na verder onderzoek bleek dat een van de eerste bewoners aldaar Willem Nieolaas van Damme is
geweest. in Rotterdam geboren en ondetwijzcr van dc dorpsschool to Ossendrecht. Dezc man had er
echter nog een ander beroep bij: hij deed dienst als klokkenist. reparateur en onderhoudsman met
aanstelling voor o.a. kerkklokken. Men noemde hem De Klok.
Petrus Kuilcn was zijn eerste opvolgcr. De zaadhandelaren Adriaan dc Dooy, Petrus Cleeren en Jacobus
Wuijts werden opeenvolgend de bewoners. die als ondersteuning ook herhergier waren. De naam was zo
ingeburgerd dat ze bijna vanzelfsprekend de naam IN DE KLOK lieten aanbrengen op het raam boven cle
dubbele deur. Na de Tweede Wereldoorlog werd de woning afgebroken_ de herberg verdween en Fons
Leyten liet ter plaatse een nieuwbouw neerzetten.

-7.1". -_ .__".-v-_-:__:_ _ -_-

-‘.'.‘.. ,0

.~.....

~ .

V001" hun cafe In de /<10/< reclzis het ec/ztpaar Petrus C'leere/2-Wu_t*Is

De fietsenmaker

Rcné Woutcrs koos het nog in dc kindcrschocncn staandc vak van rijwielconstmctcur, dat in die dagen
toebehoorde aan de vaardi gheid van de doipssmid.
Zijn leermeester werd in 1914 Louis de Meijer. een Belgische vluehteling uit de Eerste Wereldoorlog.
Deze man was in dat beroep wcrkzaam geweest in Antwerpen on begon samcn met Piet Suijkerbuijk aan
de oprichting van rijwielfabriek De M01, waarover later meer. Na acht jaar stielkennis met knepen en
kneepjes tot zich genomen te hebben. begon Rcné met zijn vader en broer Victor op het Hondseind
zelfstandig met de etseonstructie onder de naam De Leeuw.
Rene beoefende ook de wielersport en promootte Z0 hun handelsmerk op de weg en op de wielerbaan.
Kampioen van Brabant worden was een schot voor dc boeg. Met Jan van Melik als koppclgenoot kwamcn
er triomt°en op de wielerbaan. Na een valpartij op de piste te Mariaburg, met daaraan verbonden een
langdurende infeetie, kwam Rene voor de keuze te staan. ‘Het werd /'4'/en Q,/'\'rg'/'en,' aldus de woorden van
zijn meisje Marie. en zo geschiedde het laatste. Bij dc reeds eerder genoemde Pauwke Mattheeussens
werd in I928 een ruimte gehuurd. Met do aanvraag van do benodigcle vergunning van smederij,
etsenmakerij en reparaticbedrijfstartten Rene en Marie, zelfstandig onder de naam Remy.
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Remy

Het bleek al snel een goede beslissing metals gevolg nieuwbouw van een woning, winkel en werkplaats.
Rene ontpopte zich tot een perfecte etsconstructcur met vooral liefde voor dc raeefiets. Hij werd daarin
later bijgestaan door de talentvolle Martin van
den Bergh (beter bekend als Marte van Toepse).
Renners als Theo Middelkamp. Cees Pellenaars.
Rinus Buron, Fons Stuijts. Frans van de Zande,
Piet van As, Jo dc llaan. Jo dc Roo en Pict
Rentmeester, maar ook de Belgische kampioen
Eloi Meulenberg, en met hem Zelfs Stanneke
Ockers en Ferdy Kublcr etsten op een in een
andere kleur gespoten Remy- ets. Zij waren
allen gediend bij hun kcnnis en vcrnuft. Samcn
met Pellenaars zochten ze tot ver over de
grenzen naar de nieuwste ver jnde onderdelen,
die pasten in dito kadcrs. Jongc rcnners uit do
streek wisten hem te vinden_ zoals Wont
Wagtmans, de gebroeders Van Est. Thijs Roks,
Kces Aanraad, maar ook later Hans Dekkers en Joske Suijkerbuijk. We kcnnen hun successen. Heel
bijzonder: Wim van Est won in 1950 Bordeaux-Parijs op een Remy- ets! Veelvuldig kampioene Keetie
Hage reed eveneens op een Remy- ets eind zestiger/begin zeventigerj aren.
Een Franse delegatie van het wielermerk Garin was afgereisd naar Ossendrecht om onder hun naam in
licentie etsen te laten bouwen. René en Matte constmeerden dezelfde ets, maar nu wit van kleur en met
een andere handelsnaam. De zaken draaiden goed en ook Cees Pellcnaars in zijn latcre functie van
ploegleider in de ronde van Frankrijk. werkte nauw samen met Rene Wouters. Zelfs Lomme Driessen, niet
de eerste de beste uit de Belgisehe wielrennerij. bezocht de Remy. Rene overleed veel te vroeg. in 1957',
aan een hartstilstand. Een overvolle kerk met wielervrienden tijdens de uitvaartdienst toonde het groot
respect voor deze man.
Het leven gaat echter verder. dc etsenzaak werd overgenomen door Henk van dc Kloot die later zij n naam
liet veranderen in van der Kloof.
Samen met meesterknecht Mattien van den Bergh zette hij het werk van Rene voott. Hun grootste
verdicnstc was dat dc Telcvizier wiclerplocg in I964 dc ronde van Frankrijk op Remy ctsen reed. Grote
renners zoals Jan Jansen. Henny Kuiper, Harm Ottenbros. Adrie van der Poel en Rene Pijnen kwamen hij
Henk over de vloer. Omstreeks 1965 liet Henk een nieuwe etsenzaak bouwen op de hoek
Dokterstraat/Dorpsstraat. In 1982 werd (le lietsenzaak verkocht en vestigde zich installatiebedrijfvaii de
Korput in het pand. ot-

ona'er.' Remywer/q)laat.v/niinkelaandeBu1g. l’?)erensIraat / Marte houwt €’£’It ‘0!)1€,B.-lvifé/)11 1968
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KANTKLOSCLUB

25 JAAR

TENTOONSTELLING IN HET HEEMHUISJE

In 2007 vond een grote kantklostentoonstelling plaats in ons museum Den Aanwas in
Ossendrecht.
Dit jaar vieren de dames van de kantklosclub hun 25-jarigjubileum. Een goede reden om ter
gelegenheid hiervan weer een tentoonstelling te organiseren.
U kunt deze bezoeken van 21 t/m 24 mei 2009
in het heemhuisje ‘t Kwartier, Binnenweg 33 te Hoogerheide. -1-
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“Van vervlogen eigenheid en stierige koeien”

In gesprek met Virginie en Gied Suykerbuyk

e buitenlamp naast de voordeur van
hun ‘tijdelijke’ seniorenhuis in de
Wouwbaan brandt als welkoms-

groet, als ik volgens afspraak ’s avonds aan-
bel bij Virginie en Gied. Twee authentieke
autochtonen, die al 55 jaar als echtpaar in
Hoogerheide wonen.
Twee dorpelingen die veel, zo niet alles,
weten te vertellen over hoe het hier was en
geworden is. Ofverworden is?
Gied windt er geen doekjes om. Er is veel,
heel veel veranderd. Vroeger kende iedereen
elkaar. Nu komt het voor dat zelfs in de Raad-
huisstraat, waar hij heel zijn leven woonde
“een vrouwke enkele dagen ziek thuis kon
liggen, zonder dat iemand het merkte”.

Veranderingen
De toon is gezet. Hoogerheide is Hoogerhei-
de niet meer. Het dorp van toen begint een
stad te worden. Waar niet langer iedereen
elkaar kent. “Ook bij ons komt het nu voor
dat zelfs buren elkaar niet meer kennen of
I100guit amper met elkaar omgaan. Veel men-
sen weten ook van niets. Niets van het dorp
waarin ze wonen ofvan ’t verleden.”
Ons gesprek gaat een tijdje over drukbezette
echtparen die ’s ochtends vroeg de deur uit-
gaan en ’s avonds laat thuiskomen. Al ofniet
geeombineerd met créchebezoek aan het

begin en op het eind van de erg lange werk-
dag. Een totaal andere situatie dan vroeger.

Geboren en getogen in de smederij
Gied werd in 1919 in Hoogerheide geboren,
Virginie te Huijbergen in 1930, in het tij-
dens de oorlog voorgoed weggesehoten café
De Gouden Leeuw. Voor de oorlog verhuis-
den haar ouders naar Hof van Holland, nu
beter bekend als Vaeders Hoefke. Destijds
zowel boerderij , café als winkel.
Gied stamt uit een smidsfamilie en was zijn
hele leven smid. Hij nam het bedrijfover van
zijn ouders en die weer van hun ouders, enz.
“We zijn een smidsfamilie sinds zeker
1500,” vertelt hij. “De smederij in de Raad-

huisstraat, die dit jaar is afgebroken om
plaats te maken voor het project Kerkepad,
was de vestiging van ons familiebedrijf.
Mijn vader Janus begon hier in 1910. Hij
kwam uit Huijbergen. Ik ben er geboren en
tot enkele maanden terug blij ven wonen.”
Sinds Gied geen ijzer meer smeedt, is er ook
een eind gekomen aan dit eeuwenoude fami-
lieambacht. De kinderen van Virginie en
Gied hebben gestudeerd en niet gekozen
voor het oude ambaeht. Zelfs niet voor een
modeme variant. Waar vroeger het beslaan
van paarden en het maken of repareren van
werktuigen de hoofdmoot was, werd dit tra-
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ditionele dagelijkse werk sinds de jaren ’60
geleidelijk verlegd naar de siersmederij.
“Mij maakte het niet uit wat ik deed. Als het
maar ijzer ofmetaal was dat ik mocht bewer-
ken“, vertelt Gied vol overtuiging.
Wilde hij ook altijd smid worden?
“Nee,” zegt hij. “Pas na een paarjaar MULO
Wilde ik het vak in, smid worden. lk stond
pas op mijn l4e of l5e achter het aambeeld.
Ondanks dat ik het vak van mijn vader leer-
de. volgde ik ook aanvullende ambachtscur-
sussen.”

Virginie werkte sinds haar trouwen in het
zelfde woon- en bedrijfspand, waar ze ook
winkel hielden.
“Een winkel in ijzerwaren, potten en pan-
nen.” Vandaar dat ook Virginie veel mensen
kent. “Dat was vroeger een centrale ontmoe-
tingsplaats. Tot de CHV of Boerenbond
kwam en de mensen steeds vaker daar om
hun gereedschappen gingen.”

Maatschappelijke ontwikkelingen
Een tweede grote verandering is aan-
geboord. De teloorgang van de kleine zelf-
standige. Met de komst naar de dorpen in de
Zuidwesthoek van supermarkten, winkelke-
tens en dergelijke, kwam er steeds minder
klandizie voor de kleine winkelier.
Ook omdat import-inwoners en jonge gene-
raties van die trend gebruik maakten. Van-
wege het gemak, alles onder één dak en de
effectieve invloed van reelamefolders die
grote bedrijven zieh kunnen veroorloven.
Vooral de schaalgrootte veranderde de

samenleving. Wanneer ik vettel dat vroeger
in de buurt van mijn grootouders wel vijfbak-
kers woonden en minstens drie slagers, snij
ik een belangrijk punt aan.
Gied vertelt dat hij zijn dorp in 1940 in kaart
heeft gebracht. Minutieus heeft hij elke
straat destijds getekend, met alle huizen en
bebouwing. “Aileen van ons dorp, he? Dat
was toen Hoogerheide, Woensdrecht en Hei-
molen.”
Met groene kleur heeft hij vervolgens alles
aangemerkt dat nadien verdween.
Per huis noteerde hij ook wie er in 1940
woonden. Dat wil zeggen de namen van dc
echtparen, niet die van hun kinderen. Later
noteerde hij ook wat die mensen deden.
Wanneer ik opper dat dit een schat is aan
heemkundige informatie, raak ik een gevoe-
lige snaar.
“Die informatie is van mij en blijft van mij.
Ze gaat mijn deur niet uit.”
De gevoelige snaar ligt in het verleden van
de heemkundekring. Gied was daar van
begin af aan bij betrokken. Ondermeer van-
uit de werkgroep toponymie. Gied werkte in
de jaren ’7O en ’80 mee aan aitikelen voor de
Tijding, zoals “Woensdrecht in oude
wegen”, “Remedieén van een Huybergse
dorpssmid”, “Herbergen en eafé’s in de
gemeente Woensdrecht gedurende dc Iaatste
75 jaar” en de serie “Wetenswaardigheden
over de polders van het Zuidkwartier”.
Aan zijn publicaties kwam een eind toen tot
zijn ontzetting een artikel over steenfabrie-
ken aan de Onderstal niet geplaatst werd.
Enthousiast en vastberaden ging hij wel door
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met het vastleggen en vewolmaken van zijn
doeumentatieuit 1940.
Mijn gemeende interesse in zijn levenswerk
bevalt hem. Snel loopt hij naar boven en
komt terug met de door hem gemaakte kaar-
ten. Een absolute sehat aan heemkundige
informatie. Met gepaste trots toont hij me
zijn werk en vertelt vol vuur wat hij allemaal
heeft ingetekend. Ook toont hij me enkele
schriften. Vol aantekeningen. Wie waar
woonde, wat ze deden etc. Maar ook geru-
briceerd op beroep.
Al bladerend kom ik een lijst thuisslachters
tegcn uit Hoogerheide in 1940.
Tot mijn verbazing een lijst van maar liefst
dertien namen. Ik vertel hoe onze columnist
Brugman voor zijn artikel in dc Tijding over
de thuisslacht, bij navraag slechts aan drie
namen kon komen. Dat Gieds aantekenin-
gen voor de redactie van de Tijding dus een
gigantische waarde hebben. Gied en Virgi-
nie knikken begrijpend.
Terwijl we kof e drinken laat Gied tnerken
dat zijn informatie weliswaar zijn informatie
is en blijft, maar ... dat we er in voorkomen-
de gevallen best wel eens gebruik van
mogen maken. Bijvoorbeeld als we weer
eens een artikel plaatsen over zoiets als de
thuisslacht. Dan mogen we best zijn dertien
namen weten.

Bijnamen
“Ik heb ook veel bijnamen verzameld. Wel
450. Vroeger hadden veel mensen een bij-
naam,”verteIt Gied.

Virginie vult hem aan: “Maar het was geen
gewoonte om de mensen met hun bijnaam
aan te spreken hoor. nagenoeg iedereen
sprak elkaar altijd aan met hun werkelijke
naam.”
Het geeft me een goed gevoel. Informatie
zoals door Gied verzameld, is niet alleen het
werk van jaren speuren en noteren, maar is
vooral vanuit heemkundig oogpunt zeer
waardevol. Ik ben blij met zijn toezegging
en hoop dat we in de toekomst in goed
wederzijds overleg daar wellieht gepast
gebruik van kunnen maken.
lk vertel dat onze heemkundekring ook een
lijst bijnamen heeft op onze website. Inter-
net is een stap te ver voor de familie Suyker-
buyk. Ik beloof een uitdraai van onze lijst
mee te brengen bij een volgende ge1egen-
heid. in de stille hoop dat Virginie en Gied
dan ook onze gcgevens weer een stukje vol-
lediger helpen te maken.

Archieven
Speuren naar informatie gaat bij Gied verder
dan alleen de status van zijn dorp in 1940.
Hij bezoekt geregeld archieven. Niet alleen
twee keer per week het archief in Bergen op
Zoom, maar ook archieven in steden als Rot-
terdam en Den Bosch. Om te speuren naar
infonnatie over mensen uit onze regio, bij-
voorbeeld die ooit als waterstoker gingen
werken in de grote stad.
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Interviews
Terwijl we kof e drinken, vraag ik wat ze
vinden van de interviews die we sinds enkele
jaren in de Tijding plaatsen.
“Dat hadden jullie al veel eerder moeten
doen,” is het antwoord. “Want veel mensen
die er toen nog waren, zijn er nu helaas niet
meer.”
Ik vraag wie we zoal hadden moeten por-
tretteren. “Om een goed beeld te hebben
van hoe het was in dc vorige eeuw in dc Zui-
dwesthoek is de gewone man een schat van
informatie,” zeggen Virginie en Gied. Bij-
voorbeeld over de drie steenfabrieken die
hier waren. Niet alleen een belangrijke
bron van werkgelegenheid destijds, maar
ook een schat aan heemkundige inf0m1a-
tie. Er worden namen genoemd van direc-
teur Kostennan, de werkman SjefKonings
en er valt de naam van K0 den Uil. De laat-
ste werd vernoemd naar de Uilenberg,
thans Canadalaan.

Kapelaan
Ook kapelaan Cosijn zou een goed voor-
beeld geweest zijn voor een interview.
Hij was 22 jaar pricstcr in Hoogerheide en
kwam bij al zijn parochianen aan huis. Hij
at niet alleen graag mee, dronk ook graag
een borreltje, maar was ook een bemoeial
en betweter, die altijd gelijk wilde krijgen.
In de smidse van de familie Suykerbuyk
gingen de gesprekken niet alleen over kerke-
lijke aangelegenheden. “Cosijntje zijn vader
was ook smid en dus dacht de kapelaan ook
het nodige te weten over het ambacht. Dat
leidde nogal eens tot meningsverschil-
len. Heftige discussies, waarbij Cosijn
geregeld boos wegliep. Maar hij kwam
altijd terug,” ve elt Gied. “Op een keer
kwam hij ons vader ook bezoeken, om
hem te bepraten mee te doen aan een op te
richten Heilige Familie.”

Een Heilige Familie bestond uit parochi-
ancn dic in beginsel twaalfkeer pcrjaar
(symbool voor de twaalf apostelen) bij-
eenkomsten hielden. Het doel was de ont-
kerstening van de huisgezinnen tegen te
gaan ofzoals dc doelstelling destijds luid-
de:

De Heilige Familie moet in de parochies dc
aandacht voor en de toeleg op het innerlijk
godsdienstig leven en het christelijk huisge-
zin levendig houden.

‘Y
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“Mijn vader deed dat niet. Cosijntje weer
boos natuurlijk. Maar ons vader zei: ‘Ik sta
zes dagen per week voor het aambeeld en dc
zevende dag is voor mij . ’ Daar kwam hij niet
op terug. lk heb dat van hem geérfd. Ook ik
kom nooit op mijn woorden temg.”
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Toponiemen
Gied vraagt hoe lang i.k in Hoogerheide
woon. Wanneer ik vertel dat dit nog maar
vij ien jaar is, verschijnt er een brede lach
op zijn gezicht.
“Dan witte zeker nie waar ‘t Java was, of ’t
Tjieletjap?” Uiteraard weet ik dat niet. Het
Java blijkt op het eind van de huidige KLM-
laan gelegen te hebben en ’t Tjieletjap is het
huidige METO-veld.
Even denk ik ook een goedbedoelde duit in
het zakje te kurmen doen. Ik vertel dat ik wel
weet dat in de vorige eeuw op de kruising
van de Minckelersweg vroeger een schei-
dreef liep en dat daar toen in plaats van de
huidige woningen, nog bos, zand en heide
was.

Gied lacht. “Daar was nooit een scheidree
Er was en er is maar één Scheidreef. Die
loopt vanaf de Putseweg naar Familieland.
Wa-gij bedoelt is de Buitendreef! ”
Achteraf bezien een aardig leermoment.
Gied hee gelijkl Maar in de volksmond
werd de Buitendreef nog jaren Scheidreef
genoemd. Omdat daar ooit de grens liep tus-
sen Woensdrecht en Hoogerheide (dat toen
behoorde tot Huijbergen). De huidige Schei-
dreef is de scheiding tussen Hoogerheide en
Ossendrecht. Vanwege herziening van de
gemeentegrens konden er in het zelfstandig
geworden Hoogerheide geen twee Scheidre-
ven binnen één gemeente blijven bestaan.
Dus kreeg de inrniddels verdwenen Schei-
dreefom die praktische reden ‘Buitendreef’
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als formele naam.
Dat toponiemen en historie zijn hobby zijn
blijkt ook als Gied vraagt waar het
Peerskerk’o1°Was. Dat blij kt de huidige Den-
nenlaan te zijn. Peerskerk’of of paarden-
kerkhof. Hier werden tot in vorige eeuw paar-
den begraven. “Mar vast ook wel eens een
koei,” aldus Gied.

Bijen
Gied is niet alleen smid geweest. Hij was een
echte doener. Wat zijn ogen zagen konden
zijn handen maken. Ook tijdens de 30 jaar
dat hij bijen hield. De bijenkasten die altijd
in zijn achtertuin stonden maakte hij eigen-
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handig. Net als alle bijkomende gereedschap
om honing uit de raten te halen, te slingeren,
enz. Gemiddeld had hij 30 bijenkasten, maar
er zijn jaren geweest dat er zelfs 40 waren.
Zijn bijenvolken kwamen overal. 28 jaar
lang bracht hij zijn korven naar dc Flevopol-
der. Maar ze mochten ook rondzwermen in

Zeeland vanwege de fruitbomen en op de
heide in onze eigen regio. Liefst op jonge hei-
de, zoals achter het Joodse kerkhof, nadat
daar een grote brand had gewoed halve1we-
ge de jaren ‘70. De opbrengst was altijd

goed, gemiddeld 20 kilo per volk. Eén keer
had hij een korfdie in éénjaar tijd maar liefst
53 kilo honing opbracht. De oogst verkoch-
ten Gied en Virginie veelal aan vaste klan-
ten. At hij zelf ook honing? Is dat wellicht
hét recept om zo gezond en actief 89 jaar te
Worden? “lk eet iedere dag twee lepels
honing,” bekent Gied, maar laat wijselijk in
het midden ofdit de geheime sleutel is voor
gezondheid tot op hoge leeftijd.

De Tijding
Ik breng het gesprek terug op de Tij ding.
Welke onderwerpen moeten er nog meer aan
bod komen, behalve de ‘ gewone man’?
In één adem noemen Viriginie en Gied er een
aantal op. - markante guren,
- ondernemers, - toen de Raadhuisstraat nog
echt Raadhuisstraat was,
- verdwenen beroepen zoals sehoenmaker
Willem Pek, slager Sjaak Wesembeek, olie-
handel Den Barrel, gemeentewerkman Jan
de Koekoek, galanterieénwinkel Wies Mar-
cus, bakker/kruidenier Tiest Verrest, schil-
der Piet Michielsen enz.

Praatochtend
Ik zeg dat de praatochtenden in ons huisje
aan de Binnenweg daar aanleiding toe kun-
nen geven. Komt hij daar wel eens?
Dat blijkt al jaren niet meer het geval. Na
perikelen over zijn niet-gepubliceerde arti-
kelen in de Tijding en onterechte redactione-
le ingrepen in zijn teksten komt Gied daar
niet meer. Zulke ogenschijnlijke kleinighe-
den konden daartoe leiden. Ons dorp is een
dorp als geen ander en er gebeuren dus onbe-
doeld dingen, zoals overal. Gied schreefooit
over de 12 apostelen op ’t Koepeltje. Vol-
gens hem beukenbomen, door de redactie
zonder overleg en zonder excuses gewijzigd
in eikenbomen. Dat zette begri_jpelijkerwij-
ze kwaad bloed, waardoor er jaren geleden
op maandag een alternatieve praatochtend
ontstond in huize Suykerbuyk. “Waarover
pratenjullie dan?” wil ik weten. Gied en Viri-
ginie kijken elkaar lachend aan.
“Over van alles en nog wat, vaak over vroe-
ger en soms over nu. Zoals over met de geit
naar de bok gaan en kortgeleden nog over
stierige koeien,” zegt Gied lachend. Hij ver-
haalt over een boer die een tochtige koe had,
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die uiteraard bcvrucht
moest worden. De boer
noteerde het nummer van
de koc. Nummcr 112. In
zijn haast om snel een
bevruchting te regelen
beldc hij echter l I2.
Toen een stem aan de tele-
foon vroeg waarmee men
hem van dicnst kon zijn.
zei de boer dat zijn koe
stierig was en dat ze rap
met de stier moesten
komen. Gied en Virginie
lachen opnieuw bij de
herinnering aan dit lenti-
ge verhaal op een praat-
ochtend in hun huis. Eén
van de vele vertellingen
buyk.

in huize Suyker-

Verhalen vertellen
“Lcutigc verhalen over vroeger en nu moc-
ten ook in de Tijding komen,” vinden ze bei-
den.
“Vroeger was er geen tv_ geen intemet. Om
de tijd door te komen moesten de mensen
dus met elkaar mauwen. ‘s Zomers buiten
voor het huis, ’s winters in de kamer rond de
eettafel bij de kachel. Zulke verhalen waren
lachwekkend, tijdverdrijvend en historisch.
Zo bleef ookje kennis over vroeger op peil.
Overje geboonestreck. overje heem.

H

ll

Kantklossen
Ook Virginie is al tientallen jaren bij de
hccmkundc betrokken. Van do werkgroep
handwerken is zij niet alleen de bezielende
oprichtster, maar ook voorzitster. De groep
bcstaat uit meer dan ccn tiental dames die
elke twee weken bij elkaar komen. Dit jaar
bestaat de werkgroep 25 jaar en dat wordt
terecht gevierd met een jubileumexpositie in
het huisje aan de Binnenweg. Een expositie
van klassieke en modeme werkstukken met
uiteenlopende motieven en toepassingen.
Er zal ook een fotocollage te zien zijn op een
led-scherm die van 25 jaar handwerken
getuigt. Haar grote hobby is kantklossen.

Daar begon ze 27 jaar
geleden mee. Traditio-
nele motieven, zoals
zc in Brugge maken.
Een andere hobby is
bloemschikken. Voor
het raam van huize
Suykerbuyk staat dan
ook vrijwel altijd een
pronkstuk. Maar ook
in de kerk verzorgt Vir-
ginie al 22 jaar de
bloeinstukken voor de
miS, bij huwelijken en
begrafenissen. Wan-
neer ik mijn bewonde-
ring uitspreek, lacht ze
bescheiden.
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De eigenheid van Hoogerheide
Na de verhalen over vroeger, breng ik het
gesprek terug naar het heden.
“Wat is de grootste verandering in ons dorp
alsje terugkijkt op jullie leven?” vraag ik.
Zonder aarzelen noemen ze de verandering
in karakter, in de eigenheid van ons dorp.
“Ons dorp heeft een totaal andere mental iteit
gekregen,” zeggen beiden.
“Ons dialect verdwijnt en de mensen leven
allemaal in hun eigen kleine wereldje. Ze
zijn allemaal geleerd, want iedereen studeert
tegenwoordig. Van hun speci eke terrein
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weten ze alles, van het dagelijkse leven in
hun directe omgeving en van het verleden
weten ze niks meer.”

Studie
Gied wijzigt ons gespreksonderwerp. “Ik
ben bekéiant 89”, zegt hij, “maar ik studeer
ook nog. Middeleeuwse geschriften. Voor
mijn speurtochten in de archieven moet je
oude handschriften kunnen lezen. Ik heb
daar cursus voor gevolgd en mezelfvia zelf-
studie ook verder bekwaamd. Ik leer nog
elke dag en kan nu al terug gaan tot 1440.”
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Terug naar de Raadhuisstraat
Wanneer we opnieuw ko ie drinken, vraag
ik hoe het is om ‘tijdelijk’ in een senioren-
woning te wonen aan de Wouwbaan, na een
levenlang in de Raadhuisstraat te hebben
gewoond.
Dat was vooral in het begin erg wennen, zo
blijkt. Maar omdat het maar voor ‘even’ was,
leek dat geen punt. Nu ze eraan gewend zijn,
is het daardoor ook minder erg dat de nieuw-
bouw op zich laat wachten. Ze hadden ver-
wacht dat alles veel sneller zou gaan. Ze zijn
echter wel goed op de hoogte.
Gied vertelt dat iemand van de woningstich-
ting ze regelmatig bijpraat. Ook over de
naamgeving van het te realiseren birmen-
plein in het Kerkepad. Als toponiememnan
bij uitstek heeft dat zijn hoge interesse, maar
leidt dat ook tot verwondering. Zeker toen
de woningstichting hem meldde dat het bin-
nenplein Hof van Holland ging heten. “Dat
is echt jammer,” vindt hij. “Want exact op
die plaats stond ooit honderden jaren gele-
den een boerderij met de naam ’t Schaak-
bord. Dat zou toch een veel betere naam zijn
geweest dan die van een café van veel latere
datum? Naar ‘t schijnt is dat niet meer te
veranderen!”

Toekomst
Ik besluit met te vragen wat er zeker niet
mag veranderen. Virginie en Gied denken
diep na. Kijken elkaar aan en zeggen dan ’t
Koepeltje. Stel dat ze over vij ig jaar nog
eens zouden kunnen kijken, dan zou het hart-
verscheurend zijn als ook ’t Koepeltje ver-

dwenen ofvolgebouwd zou blijken. Dat ook
de Bunt er niet meer zou zijn, evenals de l2
apostelen.
Ik geef hun goede moed, denk ik, als ik ver-
tel dat dit hele gebied straks van Natuurmo-
numenten is. Dat het door vematting zal wor-
den tot een prachtig, moerassig natuurge-
bied. Nota bene vlakbij het centrum van
Hoogerheide.
Beiden knikken hoopvol dat het zo zal zijn.
Gied en Virginie hebben niettemin hun
bedenkingen. Want de havens van Antwer-
pen zijn dichtbij en men rept voortdurend
over het potentieel dat onze open ruimte
biedt voor economische en logistieke per-
spectieven. “Geld, hé? Geld wint altijd
altijd! In onze streek zijn ze er bovendien dol
op,” luidt de vertwij feling.
Wanneer ik rond 23 .00 uur terug naar huis ga
en omkijk naar hun huisj e, brandt de buiten-
lamp nog steeds als een warm signaal. Ik
hoop oprecht dat de eigenheid van Hooger-
heide, die Gied en Virginie zo goed beschre-
ven hebben, deels behouden blijft. Ondanks
alle veranderingen. En natuurlijk dat ’t Kee-
peltje en omgeving nooit opgeofferd zal wor-
den voor bebouwing. Vanwege alles veran-
derende nanciéle belangen, het eeuwige
‘slijk der aarde’.

Hoogerheide, najaar 2008
Adrie Dobbelaar
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Unne goejendag ammel saome
Iek zal mun eege jirst ies vurstelle, want iek maag van oons tuis nwoot vremd gaon.
Iek zen Mereén van Jo van Keej van Kraontj es. Da’s vur de moose van Woggeraaje.
Zen iek nouw ien Ostrecht, dan zeg iek, da’k Mereen van Sjorrel van Nel van
Suikere Meeke zen en dan worde daor meej oope aareme opgevange.

Iek zen zeuvenunveftig jaor geleeje geboore op dun Uybaargseweg neffe ut
wienkeltje van Séfa Postkaar, oos uis was jil vroeger un peerde-afspanning en Séfa
was daor un kiend van.
Mar da’k daor geboore zen, da emme ze ammel goed gewééte, want iek was un echt
bléétjong, dag en naacht em iek da volgouwe. Daorom ies jil dun Uybaargseweg
afgebrooke, dur stao gin uis mir ooverend. Zellufs ut klwooster en ut pattrenaot
emme ut begééve. Vééf jaor laoter zen me vurruist naor de Borgemjééster
Moorsstraot, dun jirste nuuwe week van Woggeraaje, en daor ies ut lééve echt
begomie. Jirst naor de kakschool baaj de nonne, en laoter zes jaor naor de laogere
school op de Nuuweweg. Iek ken ze nog, die schoolmjéosters: Fraanke, Opmaas,
dun Berschep, Tiesje Bal en Opstaoke, da was dun boovemjééster. Daorvur ojde
boovemj oéster Kooremaas, mar die ek nie zoow goed gekend.

Iek moes iedere dag te voet naor die rotschool. Daor oj iek toch un éékel aon. En
dan kréégde om naor school te gaon goeie kléére aon. Zoow ne miesseleke junk-
drollevanger en un rot truike meej zoown stom le <e dur oonder. Iek liep un jeele
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AA AA AAdag ooveral te kraauwe, zoow juukte da. Iek oj zoowne eekel om naor school te
gaon, dak mun eege wel us ziek voelde. Mar da em iek nie veul gedaon, waant oons
vaoder emme ies jinne
kjoér naor ’t school
gebrocht. IJ op de ets en
ieke dur aartlwoopers
vur, en as iek nie aart
genoeg liep, dan kréog
iek da etswiel téége
mun iele aon, en da
j i m m e l v a n d e
Moorsstraot tot de
Nuuweweg, dus iek was
nie veul schoolziek
mjéér. Laoter moes iek
naor Baarege naor
school. Elleke dag dur
wjéér en wiend. Méése,
wa d’em iek afgezien.
Daor em iek nouw nog un
kompleks van, en meej da volluk val ok echt nie te lééve.

Toen zen iek gaon waareke en ies ut lééve echt begonne: siegerette rwooke, bier
drienke en fjooste, iek oj geld zat. Jao, iek zen wa zat gwiest daor baai dun Aorund
baai Fraas Stuit. Oos moeder zuchtte nogal ies un kjéérke en dan zeej ze altij: ‘Ieder
oske ed zun kroske en wij emme ooze Mereen.

Iek was ies un kjeér naor Woggeraajse Kerremus gewiest en zat da’k was, zat!
D’oonde luustte dur gin brwood van. Mar snaachs, de Kerremus was gedaon en iek
oj nog un paor guldes oover en die moesse wok op, dus baai Foos Stuit de viesboer
un bos pollienge gekocht. lek docht die zen vur oos vaoder en oos moeder. Tuis
gekomme liep iek naor boove. Zen iek allevurwéége de trap, meej dieje bos
pollieng nog ien mun aande. Iek docht die leg iek baaj oos vaoder en oos moedeer
op ut naaehtkasje, dan vinne ze da wel. Mar iek glij daor uit oover da gladde zeel in
die slaopkaomer, iek schuif zoow onder zullie bed dur. Iek kon nog net dieje
pollieng op bed gwooie. Lieg iek daor goed en wel, woor iek oos moeder zeége:
‘Alleej vaoder, aol d’oewen aanim ies van mun gezicht af.’ En ze gwooit dieje
pollieng naor oos vaoder zunne kaant. Oos vaoder vlieg d’omwoog en roept:
‘Noonde miljaar, wa d’ies da d’ier vu run geneuk?’
Mot oew eege vurstelle, iek lieg oonder da bed meej zoown diep durzakkend
spieraol. Z0 woog stieng ut bier al baaj meen.

Moose, iek bespaor oew méen verdere beléévenisse en gaon dur vandur. Oudoe!

Geschrééve dur Rien Stok / Meréén Klippel
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Een grootsch K.J.V.-huwelijk

Een schitterende getuigenis van de éénheid der K.V.J.
Dat er iets bij zonders ging gebeuren op K. J. V.-gebied, moeten degenen, die op dat uur in Bergen
op Zoom, Huijbergen, Putte, Ossendrecht en Hoogerheide, al uit de veeren waren, begrepen heb-
ben.
Met den tram van kwart over zes ‘s morgens en met de ets passeerde toen de afdeeling meisjes
K, J. V. uit Bergen op Zoom onze dorpsstraat en hielden halt aan het E. K.-huis. Niet lang daarna,
(immers het programma, dat van tevoren door een daaivoor bijeengeroepen coinmissie uit de
afdeeling meisjes en jongens uit Hoogerheide was samengesteld, vermeldde, dat er om halfzeven
opgesteld zou worden) verschenen de andere afdeelingen zooals bovengenoemd; en op de maat,
voorafgegaan door de vaandels der verschillende afdeelingen, marcheerde men naar de kerk,
alwaar direct werd opgesteld voor den hoofdingang ter weerszijden van het H. Hartbeeld. Voor de
afdeelingen derjongens K. J. V. had men nauwelijks plaats genoeg daar, wel een bewijs hoe groot
het aantal K. J. V-ers Was.
Een niet verwachte belangstelling werd nog ondervonden. Teeken van den Zegen Gods op de
Kruisdagen!
Er werd n.l. om zes uur ‘s morgens een H. Mis opgedragen voor de vmchten der aarde, die om
circa halfzeven eindigde.
Met deze velen was het wachten nu nog op het K. J. V. echtpaar en hunne families, die echter spoe-
dig in zicht kwamcn.
Wie traden er in ‘t huwelijk en waarom die groote belangstelling?
Hunne namen doen niets ter zake. ‘t Was Janus, Janus, die uitblonk als degelijk Roomsche jongen,
als goed K. J. V.-er die meermalen de leiding nam als 't moest, van wien de jongens veel hielden,
die steeds bereid was hulp te bieden waar 't noodig was, kortom, Janus, aller vriend, humaan lei-
cler voor wien niets te veel was: maar ook oprecht, aan ieder de waarheid zei uit diepe overluiging.
Nel. die vanwege haar werkkring in Bergen op Zoom bij de aldaar bestaande afdeeling was aan-
gesloten, was steeds present met eenige van hare K. J. V. Zusters, als er met kennis en dergelijke
gelegenheden een of ander actiepunt der K, T. V. in den omtrek diende gesteund. Ook zij was,
evenals Janus, steeds bereid om goed te doen en te helpen waar het noodig was: een zon in 't gezin
waar zij diende. Fier en met een blijden glimlach om de lippen kwamen zij toen, onze K. J. V.-
broeder en -zuster, aangestapt en onder het brengen van den K. J. V.-groet schreden zij de Kerk
binnen, Na het passeeren hunner families, natuurlijk ook door de heg van de ten groet uitgestoken
handen en vaandels, sloten wij aan en namen plaats in het priesterkoor. Onder de talrij ke aanwezi-
gen hadden voor in de kerk ook plaats genomen de WelEerw. Heer kapelaan Driesen uit Bergen
op Zoom, de oprichter en oud-directeur van beide afdeelingen uit Hoogerheide, alsmede de
WelEerw. Heer Donkers uit Bergen op Zoom, de oud-patroon onzer in den echt tredende K. J. V.-
zuster. De WelEerw, Heer Cosijn, dc tegenwoordigc Directcur der jongcns K. J. V., die het H.
Mis-offer zou opdragen, hield van te voren een kort toespraak tot het echtpaar, waarin hij hen aan-
spoorde tot trouw aan elkander en tot trouw aan ons H. Geloof.
Bij het aanvangen der H. Mis stond de directeur van ons voor deze gelegenheid gevormd koor
recht en dirigeerde, begeleid op het harmonium, de gezangen der H. Mis, welke door de K. J. V.-
ers gezamenlijk werden gezongen en wel op een uitstekende wijze, als wij nog nimmer gehoord
hebben. ‘t Kwam bij allen blijkbaar uit'thai1, Onder de H. Mis gingen allejongens en meisjes der
K. J . V. ter H. Tafel en naar wij later vernamen, was dit voor het bruidspaar de grootste voldoening
en 't mooiste cadeau.

Na a oop der H. Mis werd door een koortje uit de afdeelingen Hoogerheide der Meisjes K. J. V.
een heerlijk tweestemmig Marialiedje gezongen, dat van te voren door de oud-
hoofdgroepleidster met haar medezusters was ingestudeerd.
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Mede-KJ. VT-ieder: groeten her hruidspaar Petronella Pijnen en Adrianus Plompen na de
huwelijksvoltrekking in de kerk te Hoogerheide. Foto uit Hoogerheide en Woensdrecht Toen en Nu

door Marcel Moors

Tot slot galmde, onder de machtige tonen van het orgel, het strijdlied van den E. K. door de kerk.
Dat Gods zegen op dezen dag zichtbaar was bewees wel het feit, dat alle aanwezigen diep onder den indruk
waren van dit zoo eenvoudige, maar mooie huwelijksfestijn, waarjongens en meisjes der K. J. V., waar de
afdeelingen van heel de omgeving hun eenheid zoo heerlijk toonden.

Daarop verlieten de afdeelingen hun plaats in het Godshuis en stelden zich weer op als voor de H. Mis.
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Onder het brengen van den K. J. V.-groet en onder overgroote belangstelling van het
Hoogerheiclensche publiek werd nu het gelukkigc echtpaar op dc plaat verceuwigd. Hierna
gingen alle K. J. V.-ers naar huis, den Christus in hun hart dragende en deelende in het geluk van
hun, in het huwelijk verbonden K. J. V.-broeder en -zuster. In den loop van den dag werden door
dc afdccling K. J. M. uit Hoogerheide dc verschillende bloemstukken en cadeaux het echtpaar
aangeboden.
Van alle deelnemende afdeelingen ontvingen zij felicitaties. gelukstelegrammen en
bloemstukkcn alsrncde ook vcrschcidcne cadcaux.
Bij een bezoek aan het jonge paar, kwam ons ter oore. dat zij buitengewoon gelukkig waren over
het verloop van hun huwelijk en uit dankbaarheid jegens Christus Koning en Zijn H. Moeder
lieten zij op twcedcn Pinksterdag een H. Mis voor dc K. J. V. opdragen.
Janus en Nel vele gelukkigejaren.

J. D., Hoofdgroepleider.

Op de foto hieronder van rond het jaar 1930 van de Katholieke Jongeren Vereniging in
Hoogerheide ziet u als tweede van rechts de bruidegom Janus Plompen.

Verder zijn afgebeeld op de voorste rij v.l.n.r.: Kees Daalmans, Piet Borremans, Jan Daalmans,
kapelaan Driessen. Janus Plompen en Mr Suykerbuyk
Achterste rij v.l.n.r.: Alex Pijnen, Felix Somers, Jac Soffers, Florent Somers, Janus de Ween,
Harry Snoeyers en J ac Daalmans.

Bovenstaand artikel is uit:
Bezielen (orgaan voor mannelijke jeugdbeweging) maandblad 1e jaargang nummer 1
juli 1933.
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DAT ‘KOTJE’ BOVEN OF’ DE DIJK
door Jan van E/SCI/\'/C61‘ en met dank aan Kees K/aassen

De Scheldevanger
Tijdens de lezing van Willem de Weert over De Brabantse Wal op 19 februari 2008 in het
Markiezcnhof, wordt dc aanwczige aandachtige toehoordcr Kees Klaassen uit Halsteren
getro1°fen door een detail in de mooie powerpoint-presentatie. Het gaat om dc opmerking van
Willem, voorzitter van Stichting De Brabantse Wal, zomaar terzijde, over mooie uitkijkpunten.
Daarbij komt dat ‘kotje’ bovenop dc dijk bij de oudste afslag aan de oudste Zeeuwseweg door de
Hoogerwaardpolderter sprake.
Willem vertoont tijdens zijn lezing een foto van de ruine van dat huisje/kotje op de dijk aan die
oude Zeeuwseweg.
Als Willem, na een spontane opmerking uit dc zaal, niet allc informatic kan gcven over dc
achtergronden van de tot ruine vervallen ‘belvedere‘. veert Kees Klaassen uit Halsteren als door
een wesp gestoken op uit zijn stoel.

Kees Klaassen, ruim 80 jaar, is bij oud-
leerlingen van het Moller in dejaren 1952 tot
1962 bekend als de amanuensis, toen voor
de leraren en leerlingen voor natuur- en
scheikunde nog omnisbaar. Deze man wordt
in l947 voor zijn nummer opgeroepen in
militaire dienst.
In 1948 wordt Kees als dienstplichtig
militair van de toen zo genoemde LSK,
Lucht Strijd Krachten, tegenwoordig
Koninklijke Luchtmacht, overgeplaatst naar
‘vliegveld’ Woensdrecht; dat heette in die
tijd zo. Hij vergezelt de Hoogerheidenaren
Piet Kostermans en Wim Willemse, die
respectievelijk terechtkomen op de
telefooncentrale en de Vele
honderden

komende decennia hun dienstplicht
vervullen op de vliegbasis, de cafes
bezoeken en verkering kn'jgen met meisjes
van het dorp, zoals bij voorbeeld Wim van
Diejen met Liza Montree, Jan van Ginneke
met Riet Overbeeke en Jan Jansen met Riet
Brouwers.
Kees Klaassen heeft in Schaesbergen de ra-
dioradarschool gevolgd en belandt via vlieg-
veld Deelen ook op Woensdrecht. Zijn taak
wordt, als vliegtuigradiomonteur, het helpen
bij het inrichten en operationeel houden van
de Seheldevanger. Want zo heet dat ‘kotje’ in
militaire kringen of cieel; en het heeft van
hogerhand de codenaam Emmaus gekregen.
Voor die tijd al mooi gekozen toponiemen!
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De naam Emmaus neemt ons mee terug naar het
nonnenklooster, dat lange tijd ongeveer op de
plek van het ‘kotje’, de Seheldevanger. heeft
gelegen. Door de Sint-Felix stormvloed van
swarte saterdagh 5 november 1530 zwaar
geteisterd, wordt het klooster door dc storm-
vloeden van 1550 en 1552 zo zwaar getroffen,
dat de nonnen uitwijken naar Bergen op Zoom,
om nooit mccr op het klooster Emmaus terug te
keren, terwijl het in 1570 de nitief in de golven
en van de aardbodem verdwijnt. Het verdient
ccn compliment dat dc LSK zich in dc jaren
veertig van de vorige eeuw al onderscheidden

_ - door zich van de plaatselijke cultuurhistorie
bewust to zijn door Zulke tocpassclijke namen

, .1 te geven aan betreffend object.
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De bedoeling van een en ander is, dat De Erworden twee Wpes Vliegmigen gebmikt
Scheldevanger een rol gaat spelen bij oefe-
ningen van vliegtuigen en hun bemanning 35 deA"5°"» tWeem°t°1'ige b°mm9"W@1'P°1'5
van de vliegbasis Gilze-Rijen, die in de Oos-
terschelde vaardigheid moeten gaan krijgen bi de North American H31‘/afds V001‘ dl1ik'
in het doelgericht afwerpen van bommen. bommenwerpell

ll,
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Er wordt gebruik gemaakt van oefen-
rookbommen.
Voor het beoordelen van de correctheid van
de inslag, worden twee waamemingsposten
gebouwd:
a: een hoofdpost op de dijk aan de Zeeuwse-
weg. De resten hiervan, de ru'i'ne, het ‘kotje’,
zijn nog steeds zichtbaar.
b: een hulppost waarvan We bij onderzoek in
het veld niets meer terug hebben kunnen vin-
den. Dit bouwwerk moet praktisch identiek
geweest zijn aan de hoofdpost, waar een uit-
bouw aan was. De hoogbejaarde Piet
Bogers, in zijnjonge tijd woonachtig op Hil-
dernisse: “D’r stong wel zo’n soort kotje bij
ons in die tijd op het dekske (dijkje) bij de
schuur.”
Deze hulppost bevond zich op een afstand
van 2,5 km van de hoofdpost en 2,5 km van
cle andere hulppost. Dit staketsel, een ‘bom-
toren’ van 10 meter hoog, stond in westelijke
richting in de Oosterschelde. Bovenop
bevond zich een felgeel geverfd plateau. Dit
is het doel waarop de bommen gericht en
afgeworpen moeten worden.
De twee posten vormen samen met de bom-
toren een driehoek met drie gelijke zijden
van 2,5 km.

Dit alles wordt gebouwd door de
B.A.B.O.V.,een orga- ,. .
nisatie voor Bouw I .
Aanleg Beheer en
Onderhoud Vliegvel-
den, die daarvoor de
plaatselijke aanne-
mer Soffers, de Snui-
ver, in de arm nemen. _
Deze aannemer ziet .g
zich echter voor een
groot probleem
geplaatst: hoe krij g ik '
daar in ’t Scheldt het “"
materieel aangevoerd
e n e e n t o r e n
gebouwd! De plek
waar de toren moet
komen valt bij eb on-
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mans in de Nieuweweg, gaat de uitdaging
van de aannemer aan en rijdt zwaar beladen
vanaf De Duintjes de zich terugtrekkende
vloedlijn met paard en wagen achterna. Hij
lost op de gemarkeerde plek zijn spullen
bestemd voor de torenbouw, verankert een
en ander en keert Zonder ergens vast te heb-
ben gezeten, voor het volgende hoogwater
terug aan De Duintjes van waaruit hij ook is
venrokken. De toren, van eenvoudige con-
structie, wordt de komende dagen tij dens eb
opgebouwd en afgewerkt.
De hoofdpost op de dijk, ‘het kotje’, heeft
een radio-zend/ontvang-installatie (VHF)
voor verbinding met de verkeersleiding van
de vliegtuigen. Aangezien er géén elektri-
sche stroom voorhanden is, wordt in de beno-
digde energie voorzien door accu's, die met
een aggregaat op peil worden gehouden.
Verder is er een kwadrant op een tafel
gemonteerd, gericht op het doel in de Oos-
terschelde, waarmee de waamemingen van
de rookpluim van de bommen kan worden
vastgelegd.
Wél is er een telefoonverbinding van de PTT
waarmee, via de centrale in het dorp Woens-
drecht, verbinding kan worden gemaakt met
de basis in Gilze-Rijen. Er is in die tijd nog
geen automatische centrale. Alle gesprek-
ken verlopen ‘life’ via de ons aller bekende
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Mieke Timmermans uit Woensdrecht, de
moeder van onze helaas te vroeg ovcrledcn
voormalige voorzitter van de heemkunde-
kring, Leo Timmermans. Zij heeft kantoor
aan huis.
De hulppost op De Duintjes heeft alleen een
kwadrant en een walkietalkie waarmee
vanaf dat punt de rookpluim wordt waarge-
nomen.
Het kruispunt van de coordinaten van de
twee posten geeft aan waar de bom precies is
gevallen.
Via de walkietalkie komen de gegevens van
de hulppost bij de hoofdpost binnen.
Deze resultaten Worden doorgegeven aan
Gilze-Rijen, die ze verder verwerkt.
De post wordt bemand door een comman-
dant, destijds majoor vlicger Henk Hen-
driks. een oud-Soesterbergvlieger.
‘Het was een genot om naar de verhalen van
"voor d'n oorlog" te luisteren, want aan
romantiek uit die tijd bij het vliegen géén
gebrek’, aldus Kees Klaassen.
Verder bestaat de bezetting uit een radio-
monteur die tevens dc verkeersleiding doet
en een waamemer.
Op de hulppost aan De Duintjes zitten twee
waamemers.

Al vrij spoedig is de hoofdpost op de dijk te

klein.
De accu's staan buiten in een kist die met een
hangslot wordt afgesloten. Het aggregaat
wordt iedere avond binnen gezet.
Al spoedig wordt er een uitbouwtje tegen de
bestaande bouw aangezet waar het aggre-
gaat en de accu's in worden geplaatst.
Zodoende komt er in de hoofdpost méér
ruimte. Dat is wel zo handig, want er komen
veel ‘buurters’ langs: passanten naar Zec-
land en boeren uit de buurt. ‘Om contact te
maken met de hulppost en omgekeerd, maak-
ten we gebruik van lichtkogels, groene en
rode. Hiervan hadden we een ruime voor-
raad. Deze methode vond men van hoger-
hand te primitief. ’
Geprobeerd wordt een telefoonleiding vanaf
de dijk door de schorren naar de hulppost op
De Duintjes aan te leggen. Echter, eigenaren
van dat gebied waren, u raadt het misschien
al, de graafen gravin van Mattemburgh.
‘Als we al contact hadden dan was het steeds
met de gravin. De graaf De Chambure, haar
echtgenoot. bemoeide zich nergens mee.
Majoor Hendriks en ik zijn op bezoek
geweest bij de gravin om toestemming te vra-
gen een leiding aan te leggen. We kregen te
horen dat dit niet kon omdat het de eenden-
jacht (!) bemoeilijkte. Ze was overigens zeer
vriendelijk, maar het was nee! Bleven we
dus toch maar lichtkogels schieten.’ Aldus
Kees.
En hij vertelt verder: ‘Wanneer er geoefend
werd hadden we al vrij vroeg radiocontact
met de vliegtuigen. Via de Meteo van
Woensdrecht kregen we gegevens over wind
en zicht enzovoorts door.
De windsnelheid ter plaatse op hoogte kon-
den we in samenwerking met de vliegtuigcn
en onze eigen apparatuur en tabellen bepa-
len.
Vlicgtuigcn werden genummcrd en door ons
in de lucht in rij gezet en om de beurt gooi-
den ze hun bom.
De rookpluim werd op de hoofdpost en hulp-
post waargenomen en genoteerd.
Op zich eenvoudig, maar toch was het zeer
verantwoordelijk werk. Er kon immers van
alles in de lucht gebeuren. Je moest steeds
alert blijven.
Uiteraard werd er niet elke dag gebombar-
deerd. De overige tijd werd besteed aan

Jaargang 32, 2009 nr. 01 T ll D I N G Pasirw 39



_ -..1_ _\ ": "._\f ,.
0 Q

I ' - s‘ "\ ,-_,_J
‘Qt _

‘T ‘\ " . \ 5.;

5 ~_ _ m:i"'Z<j_\r>‘cziz‘*?- #1:. ‘K \Begi1m0PQ0m,<
~"°»~»<@ ‘-=§s....s»aa Q3“

BI ou%,> Lyr . Q
Crcrii ““=f‘:""k [£,£I‘ §0€ Q .1‘

“Q . Stem *2V 1>,i:.‘.rLZ§;..
_ x ‘\I‘_ f/"WW5 x

5HPdi~‘é\€#1“‘/ 311 1., .3131. _
mf{}¢6J'r‘>5"

§'f"“"“@"~*'*‘*’§' /has
._§ I _
\ . ’ -’

: a-'( i If" T ' “ =

‘W_-I 0 "g__. ,5; 4,1.-"'-' V -. i‘He ff t

.:;.-..I.“§':-.".;:.-r~.=+'-=='=>.: -5‘! . Paw:
_Her k0g'e De Sclieldevanger kreeg de codenaam Emaus, gehioemd naar dit oude plaatsje.

onderhoud. Bij die mstige momenten had-
den we vrij veel aanloop van bekenden. Men
vond onze kof e ontzettend lekker en soms
was letterlijk het kot te klein.
Tetugkijkend hoe het er zestig jaar geleden
daar aan toeging, was het in vergelijking met
onze hedendaagse apparatuur en mogelijk-
heden een simpele bedoening.

Als bewoners van de aan ’t Scheldt gelegen
dorpen, maakten velen gebruik van de
mogelijkheden die eb, vloed en de schorren
boden.
Veelal op zondag, bij laag Water, was het
fantastisch door kreekjes en kreken te
banjeren, om op de hoger gelegen schorren
kreukels te rapen, zeekraal te snijden of
mossels op de wilde mosselbanken te
vergaren. Je snoofde zilte lucht en hoorde de
stilte. En, na in een of andere kreek bij

Toch deden we in principe dezelfde dingen
die men tegenwoordig nog doet. Alleen veel
primitiever.
Daarom is het niet zo gek om de bouwval zo
te laten als herinnering aan de tijd dat de mili-
taire luchtvaart nog in zijn kinderschoenen
stond. ’

Balen!

opkomend tij nog wat te hebben
gezwommen, keerden de meesten doodmoe
van het gesjouw met volle emmers of
jutezakken voldaan huiswaarts met het
gratis voedsel.
Stropers onder ons hadden een neus voor de
platvis en gingen bot steken.
Het vervelendste wat ons kon overkomen als
kind was echter het gegeven, dat na een
warme kleffe dag op school De Duintjes en
de schorren tot verboden gebied werd ver-
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klaard: dan was er een oefening op de ‘bom-
toren’. Een rode vlag bij de onbewaakte
spoorwegovergang verbood ons bezoekers
hetterrein en de slikken te betreden.
En dat was balen.
Erger werd het nog toen ten gevolge van de

aanleg van dc Schelde—Rijnverbinding, tie
Oesterdam en het ontstaan van het Markie-
zaatsmeer, het prachtige getijdengebied
geheel verloren is gegaan. Een groot ‘stilte-
gebied’ was het resultaat. Maar dat was het
vroeger toch ook al‘?

Toekomst

De stichting De Brabantse Wal heeft een
traject opgcstart om tc komen tot
bijvoorbeeld een vogelkijkhut in ‘het kotje’
op de dijk. Reeds op 1 deceinber 2000
vermeldt Willem de Weert in zijn mbriek
Natnurlijk van BN/De Stem al, dat Brabants
Landschap van plan is van de hoofdpost op
de dijk een vogelkijkhut te maken.

Wij mogen toch het verleden wel bewaren en
benutten voor het heden en dc tockomst‘?
Dan is nu het woord aan de instanties om
samen met de eigenaar tot realisatie te
komen!
Laatste bericht: ‘het zit eraan te komen’. 4-

NAWOORD:

Met medewerking van de Stichting De Brabantse Wal, de overkoepelende organisatie van HKK
Het Zuidkwartier, HKK Haelchtert, l.V.N. Bergen op Zoom, Namiro en Benegora. wordt op
afzienbare tennijn een infopaneel geplaatst bij het 'Kotje op de dijk’. Het is opgenomen in liet
geheel van belvedéres, mooi punten, op onze Wal.

Technische gegevens over bouw en eonstructie van de toren en de waamemingsposten waren nog
niet verkrijgbaar in het Nationaal Archief.
Het is wegens digitalisering en inventarisatie tijdelijk gesloten. Mogelijk komen we t.z.t. nog
terug op dit artikel. Zeker als uit de leden/lezers reacties zouden komen, die aanleiding daartoe
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Feel en Dien en hun curieuze foto
d00rJan van Elza/cker

Als Feel Leenaerts, van 10 mei l9 l 6, met zijn mooie Dientje Linders trouwt, heeft hij geen notie
van wat hen al vrij spoedig boven het hoofd hangt: de Duitse bezetting.
Dien, dochter uit het tweede huwelijk van haar moeder Kee Moor met Jan Linders, was een
halfzuster van de beroemde meester Suijkerbuijk, die uit het eerste huwelijk met Adrianus
Suijkerbuijk was geboren. Adrianus stierfechter al op zijn achtentwintigste!

Al direct in mei 1940, na de inval van l0 mei, beginnen de Duitsers met het uitbreiden,
gevechtsklaar en verder operationeel maken van het vliegveld De Kooy.
Felix Leenaerts, met nog vele honderden andere arbeidskrachten, gaat voor zijn baas, aannemer
Geerdink uit Bergen op Zoom, ook voor een goed loon, op de vliegbasis werken.
Als uitstekende bouwvakman op het gebied van timmermanswerk zal hij ongeveer tien jaar in
totaal op de basis blij ven, waarvan de eerste vier jaar “Vor den Duts”. De grondschool, loodsen,
grote deuren, munitichuisjes, schuren op Garage West, enzovoorts.

In de oktoberdagen van 1944 moet hij op de Antwerpsestraatweg, zoals iedereen op
Hoogerheide, zijn huis verlaten en vluchten.
Met vrouw en kind Louis, geboren in I942, kan hij eind oktober terugkeren.
Wat hij op het dorp en vlakbij huis aan verwoestingen ziet, tart elke beschrijving. Op de
Ven/voeste Hock is een serie huizen met de grond gelijk gemaakt en helemaal uitgebrand.
Zijn eigen huis is flink beschadigd, maar bewoonbaar te maken.
Vol goede moed begint hij met zijn gouden handen aan de reparaties die moeten gebeuren.
Zo nu en dan wordt zo eens op straat gekeken en met deze ofgene een praatje gemaakt.
Eind oktober, op een zondag, ziet hij in de verte, van de kant van Hoogerheide, twee Amerikaanse
soldaten aan komen lopen, die hem vragen ofhij nog andere Amerikanen heeft gezien. Felix heeft
met zijn beste arm- en hoofdbewegingen duidelijk gemaakt er de vorige dag voorbij te hebben
zien trekken, richting Bergen op Zoom.
Felix, Dien en kleine Lowieke krijgen sigaretten en chocola in “ruil voor wat Duitse
oorlogsrommel”.
Dan vraagt een van hen ofhij een foto van het gezinnetje mag maken.
Daar heeft Felix geen bezwaar tegen.
Na het maken van het kiekje vraagt de Amerikaan naar de naam van de verbaasde familie, noteert
die op dc binnenkant van een chocoladewikkel, heft de hand op ten afseheid en vertrekt samen
met zijn makker noordwaarts.

Midden l 945, bijna een jaar later, stopt Wiezie Borremans, dc beroemdste Hoogerheidense
postbode, bij het huis van de Leenaertsen en bezorgt de familie een briefmet inhoud uit de U.S.A.
Het enige wat op de enveloppe stond:

To: Felix Reenaaert + family

En op de achterkant van de foto die erin zat:
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From:
E.W.Yarling
3629 Coliseum Ave.
Indianapolis
Indiana
U.S.A.

Iflnap toch?
En van die Amerikaan, on van die postbodell
P. S. : De kinderen uit de buurt hielden van Dien en Feel, én van hun hond Loekie ..... ..
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VLIEGVELD WOENSDRECHT BEZET!
door Adrie van Zunderd

DE OORLOGSJAREN

auwelijks waren de Duitse troepen
op 9 en 10 mei 1940 ons land bin-
nengevallen en waren heer en mees-

ter in Woensdrecht, of alle obstakels op het
vliegveld moesten met spoed verwijderd
worden. Al zeer vlug zouden hier de eerste
kleine eenmotorige Duitsejagers landen.
Omdat veel van de arbeiders voor de oorlog
in Duitsland hadden gewerkt, waren ze ook
nu bereid om voor het vclc geld dat hen werd
geboden, te werken. Immers, geld speelde
geen rol voor het ‘Herrenvolk’. Zelfs de boe-
ren begonnen te klagen, ze konden geen
arbeiders voor cle oogst op het land krijgen,
want iedereen wilde nu op de Eendenkooi
gaan werken vanwege de hoge lonen die
men er kon verdienen. Een landarbeider
verdiende in die tijdf0,32 per uur( 14,5 euro-
cent), een grondwerker f 0,37 (l6,7 euro-
cent), een fabrieksarbeiderf0,38 (l7,2 euro-
cent) en de arbeider op het vliegveld kreeg
f0,48 per uur (21 eurocent).

Al op l2 mei 1940 werd ’s avonds rond half
zeven een formatie van drie Duitse bom-
menwerpers tussen Ossendrecht en Hooger-
heide door acht Franse jagers aangevallen.
Een van de Duitse bommenwerpers van het
type ‘Heinkel ‘ stortte net achter dc Mareberg
en de Bunt neer. De heer Ant. de Jong, die
daar op een boerderij woonde, was oogge-
tuige van het hele gebeuren.
De bemanning bestond verrnoedelijk uit drie
mensen. Het stoffelijk overschot van één
van hen, een zekere Hubert Klabunde uit
Miinster, werd door gemeentearbeiders al
vrij snel geborgen en netjes op de algemene
begraafplaats begraven. De twee andere
inzittenden, Obltn. Sawade en Uffz.
Dethlefsen werden pas veel later geborgen.
Aldus lezen we in een brief van de burge-
meester van Ossendrecht, Franciscus
J.A.T.M. Vos de Waal, aan de Procureur-
Generaal van het Gerechtshof te ‘s Herto-
genbosch, die gcdateerd is op 3 november
1941.

Ook het landgoed Mattemburgh werd door
de Duitse bezetters als een deel van hun ver-
mogen beschouwd. Omdat graaf Jacques de
Chambure sinds het uitbreken van de oorlog
in 1939 in Frankrijk zijn dienstplicht vervul-
de, werd de gravin op 6 september 1940 door
dc burgemecster (onder Duitse dwang)
gelast voor 9 september Woensdrecht te ver-
laten met het verbod zich ten westen van de
gcmeenten Oosterhout, Gilze-Rijen, Ginne-
ken op te houden. Zij vestigde zich op het
‘hotel-landgoed Anneville’ bij Ulvenhout,
een voomialig bczit van een zijtak van de
familie Cuypers. Op het landgoed Mattem-
burgh werden door de Duitse Wehnnacht
een twintigtal of cieren en ondero icieren
ondergebracht.

Al in het begin van 1941 werd het veld uitge-
breid in de richting van de Groene Papegaai
en werd dus de Zwartebaan, de verbindings-
weg tussen Hoogerheide en het Eiland in
Huijbergen, afgesloten. In het bosperceel bij
de Groene Papegaai werden enkele inan-
schappenbunkers en een verkeerstoren
gebouwd. Bovendien nog twee waterbuffers
om voedselvergiftiging via het water te voor-
komen. In dit nu nog steeds bestaande bos-
pcrceel aan dc Postweg-Kooiweg, nu buiten
de basis, staan nog steeds deze bouwsels. Dit
perceel wordt nu beheerd door de vereniging
voor natuurbescherming ‘Namiro’ uit Hoo-
gerheide. Daar de grond toch te drassig
bleek, werd het hele veld voorzien van een
draineerbuizennet. Omdat de Duitsers niet
thuis waren in het aanleggen van zo’n bui-
zensysteem, zagen de arbeiders kans de zaak
hier en daar te saboteren door het weglaten
van verbindingen. Z0 kon het gebeuren dat
bij zware regenval toch nog de hele zaak
onder water kwam te staan. Omdat de ver-
binding op de waterlozing was gesaboteerd,
kwam ook de weg over het Zandfort hele-
maal blank te staan.

Pagina 44 T l J D l N G Jaargang 32. 2009 nr. 0l



£11 ‘T’.r..<'.1:-- - L; in T 7' 3 N Q ,3 is Q T. -; n 1; m
—- 4- - - ..., . .'_.' v ; L

Het Hoofd van plaateelijke politie te F O E N S D R E C E T vgr grt,
dat Pelletinr, Jacques Eerie Henri Louis éhislain, graaf de Chezbure,
geboren te urusrel, den 5 Mei 1899, wonende te wpenggrecht nijk A_ mO_35

V561" Ileseli deptembvr 19-IO de £"£9-'11E==1'.I'te ‘.‘£UI:;3ISDFl3ChT verlaat er; 1;~.;1~.-=.:.- tot
nader hericht niet terugkeert-

>-"C11> fl‘ (D\ @\ U- is hem verboden zich te begeven naar/of zich te bevinden “n
der volgende geueenten : T

Warffum (alleen voor Rottumereog), Sehiermonnikoog, Ameland, Terschelling
Vlieland, Texel, Den Helder, Anne Peulowna, Callentsoog, ieringerwaard, ,

3&3,‘ 3fI.:iing~,9_I‘llOI'It, Hint I41:%_tE:Iv"COX1,' fi&rIC:1:l1~‘{_Z;I'E‘_]_]»&:i_,..\'J1,;§,:,&';\ nil]-:edQI‘l),
vnT¢nDuU;Z€n, ecnooll, uudkarspel, aocrd-oohaavouue, aaiq-eehaavcude,
Eoedijk, Broek op Langendijk, Bergen, ~eer augowaard, hint Fancrae, Qt¢r_
geek, UUGOIP, Alkmaar, agmona aan Zea, Bgmomd binnen, Heiloo, bchéherhorn,
ureft, Limmen, Akersloot, Castrieum, Uitgeest, Heemskerk, nrommenie, Hor-
mem, aormerveer, Zaendijk, R005 aan e Zaan, Westzaan, Assendelft, Bever-
W‘1k, Velsen, Jloemendaal, Haar1emmerliede,en Spaarnwoude, ha rlem, ¢eem—
s.;de, naarlemmermeer, Zandvocrt, Bennebroek, iillegom, Heordwijk, Noord-
wijkerhout, Lisee, Sassenheim, Alkemade, harmond, Houbrugge, Leiderdorn,
Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg, Voorhout, Khtwijk, Valkenburg (ZH), Masse-
naer, Ioorschoten, Zoeterwoude, Zoetermeer, Stompwijk, Veur, Voorhurg, Is-
uravenhage, R13swijk, Mootdorp, monster, '3-Gravenzande, Naaldwijk, matey
rlngen, Scnipluiden De Lier, Haasland, maassluis, Vlaardingen, Vlaardin-
gerembacht, Delft, éijnacker, Schiebroek, echiedam, Overschie, Iethel,
Hottemdam, ni}legersberg, derkel en Rodenrijs, Bleiswijk, Aergschenhcek,
2evennu1zen,_mieuwerkerk 2/d IJsel, Capella e/dIJssel, Krimpen a/d iJssel,
fexkerkerk, nieuw-Lekgerkend, Alnlasserdam, Oud-Alblas, Papemdrecht, A¢ -
uordrecht, ubbeldam, Giesendam, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambaeht, Zwijn-
dreeht, Rldderkerk, IJsse1monde, Barendrecht, neerjansdam, Fut ersnoek,
pa-sdam, is-drevendee2, dtmijenj umansdgrp, klaaswaal agstmaas, wijn5_
gegrenland, eelnenoore, Qua-derpr1and,Hhoon, Eocrvugaai, Nieuw-Beijerland,
4u2d93e1ger1and, boudswaard, Piershil, Jekelingen, 5pijkeniSSe, Geervliet,
Zn1dland,“0udenhoorn, Abbenbroek, eenvliet, Zwartewaal, Vierpolders, Ro-
zenburg, arielle, Oostvoorne, Lieuwland, Roekanje, Hieuwenhcorn, Nieuw-
gelvoep, eellevoetsluis, Uuddorp, Goedereede, dtellenden, ¥elissant, n;rks§
' 16, dommelsdijké nerkingen, Jaddelharnis, i8UWC-TOng8,UUude-Tgnge, stag
ianu t arlngvlie , Jen Bomme1,uolpgenspla:t, nerkendam, wade en Erimmelen,
erneyden, Hooge en Lage Zwaluwe, ¢eter1ngen, reda, Princenhage, Rijsber-

56H, Zundert,Etven en Leur, Eucfhen, Lceven, Cudenbosch, Zevenbergen,
nlunéert, willemstad, ijnaart,Stanauearbuiten, Zintelcord uud—en Nieca
s-;+el, Jcoeendaal, nouw, ateeuborgen, sieuwl 7cS.emeeI,¢aister€n, uera n
by Z002, aoensareoht, nuyhergen, 3seen3recnt,Pntte, et.Ehilipeland, St.
anneland, end-vpesemeeri Tnolen, Poertvliet, ocherpenisee, $t,fa;rtan$d1jk;
nt§ven1sse,_sru1n;s:e, uosterlxnd, uuwerkerk, Hieuwerkerk, Zierikzee Drei=
senor, scoregeuwe, punnemaire, Qrouwersheven, kerkwerve, 5erooskerkeidcbou-
wen/, ep;¥§n61;§e, slxerzee, bllemeet, corawelle. Renesse. Laamatede.
--II-1l‘5; --Ln. 311511) a
_:_;g;;,bu::'g, ‘J95-tkgpe nun niet-ariaohe v1'r..»;_-.u_+§lix‘1[{(e: mug ¢;.'.ur. evenuin ha:._reve-rr nuzaz." n-1 ziui
R23, isi erkg, bij t.,\J1:dr-1--nmatel,lie.-man, ..eeu;>,
Re, Uosh-en west
JQO$]_3_nd' ,',Q]_p}-33,1‘ ..oens\ireunt, _. ;Je,)t;e;'.ber 1'-I49

grey aloe-tinge; ‘:5: ,/’f':€A:’~‘x I56? 0-3165 vun ‘la.-_.tse11_1k~ Pelitiu,

rennoekl Ovezandc ("11-‘-3*‘-~’ z -"'-../-.3 1+ 3 1*. it ~. r- IHisse, noe ekensk .; k@§Q 1' //9 ' __
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Oadgand iiieuwvli. " —":‘-3?’ ' _ ._ ', l __.- 2 _ __ . -

kenr, Schoondijke _ ~-H‘
3‘ t~ _ ,_ri=':‘3U.ZE:I1 , Q25 -‘en
slag, JE'.1'15S'ti :n.I§. L moet zicn big hankomat in de gameeate, waariuec-in U vertrekt,
I._gn€,B-RLQCIZ“ bannen 24 uur bij de politic alzlaar meldmi.

Bovenstaande opsomming van verboden plaatsen is dermate lang, dat het lijkt ofze de graafDe
Chambure eigenlijk gewoon het land uit wildenjagen! Zijn vrouw gravin Marie Louise Jeanne,
Adrienne de Chambure-Cuypers, geboren op 15januar1' 1905 teBrussel, kreegeenzelfde brief
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De angst bij de bevolking steeg met de dag
bij het zien van al dat zware 00rl0gsmate-
rieel en soldaten. Velen van de arbeiders
zochten weer elders werk, meer en meer
ging men de bezetters haten. Toch zagen de
Duitsers kans om door het steeds aantrekken
van mensen, een sterke verdedigingsgordel
rond het vliegveld aan te leggen door het bou-
wen van bunkers en het plaatsen van afWeer-
geschut. Z0'n bunker werd voor de helft in
en voor de helft boven de grond gebouwd;
daar bovenop kwam een laag grond en werd
afgewerkt met graszodcn en stmiken, zodat
het geheel een heuvelachtig aanzien kreeg in
het landschap. Toen het afweergeschut voor
het eerst in werking trad, was er bij de 0mw0-
nenden geen enkele ruit meer heel.

De bossen van het landgoed Cuypers (nu
Mattemburgh) werden zwaar beschadigd
door het aanleggen van een soldatenkamp
(waldlagcr) in het bos bij het Meevcn. Nog

Waldlager

bunker

steeds zijn de overblijfselen hier goed waar
te nemen. Daartoe werden 28 barakken
gebouwd en betonnen schuilkelders aan-
gebracht. Deze schuilkelders zijn nu door dc
stichting Het Brabants Landschap als onder-
komens voor vleermuizen ingericht. Meer
dan Vij 10 d€I'd bomen werden hicwoor
gekapt. Dit waldlager moest dienen om de
op Lindonk geplaatste luisterpost (radi0sta-
tion) te bemannen en ter verdediging van het
vliegveld vanuit het westen. Om vijandelij-
ke vliegtuigen tijdig op te kunnen sporen
dienden namelijk op veilige afstand rondom
het vliegveld een aantal luisterposten te wor-
den gebouwd. Ter beschenning van deze
zeer jne en gevoelige apparatuur werden
zware betonnen bunkers gebouwd, waarvan

er dus één, zoals reeds venneld, bij
de hoeve ‘Lindonk’ stond. Waren er
vijandelijke vliegtuigcn in aantocht,
dan werd dit direct aan de vliegver-
keersleiding doorgegeven. Daarop
volgde dan het luchtalarm en stegcn
de jagers (Messerschmitts) op. Dit
gebeurde dan met zoveel lawaai dat
de bevolking kon tellen hoeveel er
V€I‘tI'0kk€l’l en ook weer hoeveel er
terug kwamcn. Dat gafnog wel eens
het nodige verschil en als ze dan
terug kwamen duurde het vaak nogal
lang voor ze allemaal aan de grond
waren, want ze mochten slechts één

voor één landen. De andere moesten blijven
rondcirkelen tot ze aan de beurt waren. Kwa-
men er veel minder terug, dan hadden de
Duitsers het smoesje dat sommige niet moch-

ten terugkeren naar vanwaar ze ver-
trokken waren.

Bij luchtalarm mochten de arbei-
ders het veld verlaten, maar zij
moesten bij het scin ‘veilig’ terug-
komen. In het begin gebeurde dit
maar een enkele keer, 1naar naar-
mate de oorlog voortduurde wer-
den er vanuit Engeland steeds meer
vluchten uitgevoerd en was het
geronk niet van de lucht. Was er al
vroeg voor de middag alarm, dan
kwamen veel arbeiders pas na de
middag, sommigen zelfs helemaal
niet meer terug. ‘Ze hadden dan het
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sein vei-
lig niet ge-
hoord’.
Maatregelen

konden niet uitblijvcn, dus werd bcvolcn dat
bij alarm de arbeiders niet verder weg moch-
ten dan tot de Antwerpsestraatweg en Wan-
nccr het vcilig was, moesten zc op het werk
terugkomen.

Velen probecrden elders werk te vinden, het
werd ‘te link’. Onder diegenen die bleven
waren er die gevaarlijk werk opknapten,
namelijk spionagewerk in het hol van de
leeuw. Onder hen waren zelfs gewone arbei-
ders, die dit ongevraagd deden.

Door de Duitse bezetter werden rond- ‘
om het vliegveld grote stukken grond l
en bos gevorderd; het vliegterrein
moest veel groter worden. In de bos-
sen van Cuypers (Mattemburgh) wer-
den veel bomen omgehakt om als
aangepunte palcn in dc polders bij
Steenbergen en Woensdrecht geal-
lieerde parachutisten ‘op te vangen’,
dc palcn stonden zo dicht op elkaar
dat veilig landen bijna onmogelijk
was.
Bij hun uitbreidingsplanncn gingen
ze zelfs zo ver, dat ze de Huijbergse-
weg wilden oversteken. In de Hooger-
heidesche Plantage (nu heet dit gebied
Kortenhoe ‘), werden zelfs twee start-
banen aangelegd. Er is van daaruit
gelukkig nooit een vliegtuig op kun-
nen stijgen. De banen sehijnen er nog
steeds te zijn, maar liggen nu al op een
diepte van meer dan een meter. Het
gebied was zeer moerassig en dc
banen zakten net zo snel weg als ze
werden aangelegd. Wagonladingen
steen werden vanuit dc Elzas naar hct

 ‘ 
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Mawsemclunitt

station in Woensdrecht aangevoerd. Iedcr-
een met paard en kar werd verplicht onder
Duits toezieht de stenen naar de Hoo-
gcrhcidcschc Plantage tc ven/oercn. Het zou
niet baten, alles zakte in de moerasbodem
weg, daarbij stevig geholpen door de arbei-
ders die hun sabotagcwerk goed verstonden.
Van deze mensen is nooit iemand onder~
scheiden. Ze deden hun werk meestal alleen
in de nacht, kenden de streek en wisten niet
wie wel en wie niet te vertrouwen was.

De vi/_'/sprang werd omgedoopt for de
Hermann-Goeringplafz ~l/
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GEALLIEERDEN VALLEN AAN

Het spreekt vanzelf dat dit vliegveld een
voomaam doelwit was van de aanvallen
door de geallieerde vliegtuigen, want de
jagers van het vliegveld Woensdrecht
begeleidden de zware Duitse bom-
menwerpers bij hun aanvallen op Engeland
en op schepen op de Noordzee. Woensdrecht
heeft zijn portie hiervan echt wel gehad. Het
zou te ver voeren om alle aanvallen te
vermelden, we zouden er een apart boek
over kunnen sehrijven. Bij mijn zoektocht
door de arehieven kwamen er talloze te
voorsehijn.
Tijdens de bezetting schoot de
‘vliegveld—Flak’ (Flug Abwehr Kanonen,
Duitse vliegveldverdediging) tenminste

4--4

twee a drie, mogelijk ook meer geallieerde
toestellen uit de lucht.
Op 6 december 1942 vond de beroemde
aanval op de Philipsfabrieken plaats. 93
Engelse toestellen togen op zeer lage hoogte
naar Eindhoven. Ze kwamen zo laag over de
weilanden aanvliegen, dat het net koeien in
de Wei waren, aldus bewoners uit de polders.
Zelfs voor de dijken en huizen moesten ze

even stijgen. Daarbij vloog rond 12.25 uur
de formatie in twee golven Over het
vliegveld Woensdrecht. Tijdens deze
aanvalsvlucht werd één Loekheed- ventura
MK-Il, AJ-196. EG~C, behorend tot No 487
Sq.RAF die tot doel had om de
Philipsfabrieken te bombarderen, door de
‘vliegveld-Flak’ neergeschoten. De
vierkoppige bemanning kon het toestel niet
meer verlaten en kwam bij de crash om het
leven. Het vliegtuig crashte in de
zuidoosthoek van het vliegveld. Aan Duitse
zijde vielen vele doden en gewonden.

De Engelse vliegers konden hun bombarde-
menten en beschietingen zeer nauwkeurig
uitvoeren dankzij een zeer gedetailleerde
kaart die door de verzetsbeweging van het
vliegveld en omgeving was gemaakt en naar
Engeland was overgebracht.
Doordat bijna alle Duitse jagers van
Woensdrecht op dat moment boven
Frankrijk in actie waren, bleef, volgens de
Duitsers, de geallieerde aanvalsmacht
gespaard voor een grote slachting. Sleehts
één Lockheed-Ventura kon door een van de
snel uit Frankrijk teruggekeerde FW-l90’,s
gevlogen door Uffz. Rudolf Rauhaus, bij
Rilland- Bath tot een buiklanding
gedwongen worden. Eén van de
bemanningsleden kwam daarbij om het
leven, de andere drie werden gevangen
genomen. De gesneuvelde was sgt.
(nav./bomber) Roy Charles Lamerton,
R.A.F.,30jaar.

OVERLEVEN TIJDENS DE WINTERSE PERIODEN

Natuurlijk waren de winters voor de meeste
arbeiders en hun gezinnen de moeilijkste
perioden. Dc uitkeringsgelden van dc vakor-
ganisaties en werklozenkas waren door de
bezetters in beslag genomen. De werklozen
werden Zodoende gedwongen om de vele
bomgaten op het vliegveld te komen diehten
en herstelwerken te verrichten; dit had alle
voorrang. Velen gaven echter de voorkeur
aan andere inkomstenbronnen. Zo kon het
gebeuren dat hele groepen in de nachtelijke

uren te voet of per ets onderweg waren als
smokkelaar. Er werd ook in die tijd flink ‘ge-
organiscerd’ (lees gestolcn) bij de bezettcr
en onder de armsten ofbej aarclen uitgecleeld.
De echte smokkelwaar werd soms door koe-
riers(ters) ver het land in gebracht om ver-
handeld te worden, zelfs overheidsdienaren
‘ verdienden’ er wat extra's bij door bij tijd en
wijle ‘even niets gezien te hebben’. Degenen
die de pech hadden om voor de bezetters te
moeten werken hadden het niet best. Wan-
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neer er overdag bombardementen plaats- waren. Van oudere inwoners hoorden we dat
vonden, moehten ze het vliegveld niet meer velen onder hen al tevoren door ‘het verzet‘
verlaten. Naar schatting waren dat nog altijd ingelicht waren over wat komen zou. Wie er
zo’n 2000 mensen. Bij beschietingen ont- allemaal in ‘het verzet’ zaten is slechts te
stond er onder deze mensen natuurlijk raden, van enkelen is het bekend geworden,
paniek. Sommigen konden in een sehuilkel- maar ook onder de gewone arbeiders moeten
der vluchten, anderen zochten dekking in verzetsmensen gezeten hebben. Wie dat
greppeltjes en weer anderen probeerden als- geweest zijn zullen wij waarschijnlijk nooit
nog een uitgang van het veld te bereiken. Het meer te weten komen. Hun beseheidenheid
mag een wonder gcnoemd worden dat er wei- verhult hun onzichtbarc maar mocdigc
nig ofgeen gewonden onder hen te betreuren optreden.

/ '1
=14-27 -'1.

, srm-.1 ‘ -_

(le l/4'/f}‘spr~0rzg in oorlogstijd

HET EINDE IN ZICHT

Na de landing in Normandié 6juni 1944, wer- wal door de geallieerden geslecht, al kostte
den de Duitse troepen langzaam maar Zeker dit wel vele jonge mensenlevens. Het vlieg-
terug gedreven. Eerst uit Frankrijk, dan was veld Woensdrecht werd op geregelde tijden
Belgié aan de beurt. Denk maar aan het bestookt door de geallieerden zodat de Duit-
Ardennen- offensiefen de slag om de haven- sers gedwongen werden steeds opnieuw her-
stad Antwerpen. Door de bezetters was voor stellingen uit te voeren. Tegen het einde van
die tijd de beroemde ‘Atlantikwall’ aan- 1943 werd begonnen met de aanleg van
gelegd. Een zware verdedigingsgordel van allerlei verdedigingswerken buiten het
zware bunkers, stellingen en uitgestrekte mij- vliegveld, zoals tankvallen en U-vormige
nenvelden. Die liep langs de kusten van hoge zandwallen waarin de vliegtuigen wer-
Frankrijk, Belgié en Nederland en die werd den geplaatst ter bescherming tegn luchtaan-
door de Duitsers als onneembaar vallen. De bevolking noemde deze wallen
beschouwd. Stukje bij beetje echter werd de ‘vliegnesten’. Het gehele veld werd omringd
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met mijnenvelden. Een speeiale afdeling sol-
daten werd voor dit karwei vanuit Duitsland
gestuurd. Zelf vertelden zij aan de mensen:
‘Als wij moeten komen duurt dc oorlog niet
lang meer’. Het klonk de bevolking als
muziek in de oren, 2e hadden er meer dan
genoeg van. Met grote papieren in dc hand
werden de velden afgebakend
en de j uiste plaats aangegeven
voor het leggen van de mij-
nen, dit voor het geval ze weer
opgeruimd moesten worden.
De Duitsers werden naarmate
de tijd vorderde ook steeds
lastiger voor de bevolking. Er
werd ook steeds meer
‘ gevorderd‘; tot zelfs de haver
voor de paarden moest
worden afgestaan. Ook de
klokken uit dc beide kerken
en het klooster werden
verwijderd (geroofd).

Naarmate de geallieerde
troepen steeds verder naar het
noorden opmkten, geraakten N00"-94’ "]l¢’g¢"'S
de bezetters steeds meer van de kook. Ze
sloegen op de vlueht en van het krachtige
Duitse leger viel niets meer te herkennen.
Toen de B.B.C. bekend maakte dat Breda
door het Poolse leger was veroverd, zonk de
moed hen in de schoenen, voor zover ze die
nog aan hadden. Een roemloze aftocht werd
het die Se september 1944, in de
geschiedenis opgetekend als ‘Dolle
dinsdag’.

Waren de Duitse bevelhebbers al lang van
tevoren ingelieht‘? Kennelijk wel, want die
dag werd het gehele vliegveld door hen
ontruimd en werden alle belangrijke
gebouwen opgeblazen en in brand gcstoken.
In het dorp was het een onafzienbare stoet
van vluehtende Duitse militairen, sommigen
met gestolen paard en kar, anderen trokken
kinderwagens achter zich aan met gestolen
spullen of etenswaren. Degenen die niet zo
gelukkig waren geweest, en dat waren de
meesten, waren zelfs blootsvoets.

Terwijl de vluchtende Duitsers nog in
groepen door het dorp trokken, waagden de

omwonenden van het vliegveld het om op
het nu lege veld een kijkje te nemen, wat al
snel veranderde in een groot feest. Iedereen
deed zich tc goed aan achtcrgelaten eet- en
drinkwaren. Alles werd er meegenomen wat
er los en vast stond, alleen wat veel te zwaar
of te warm was, bleef onaangeroerd. De

redenering was: ‘Alles wat ze hadden was
van ons gestolen, dus...’. Maar, 's avonds
werd bekend dat de Duitsers in Bergen op
Zoom werden opgevangen, opnieuw van
wapens voorzien en na uitgerust te zijn,
terug naar het front gestuurd. Het gevolg
was dus dat de Duitsers de volgende dag
weer terug waren. Al het gestolene moest
worden teruggebraeht; hiervoor werd de
burgemecster aansprakelijk gesteld. Als niet
alles teruggebraeht werd, zouden de
voornaamste inwoners gevangen gezet
worden. Zelfs vanafde preekstoel werden de
dorpelingen opgeroepen aan dat bevel
gevolg te geven. Nu kwam voor de inwoners
de zwaarste tijd van heel de oorlog. Hoewel
het vliegveld sinds die dagen niet meer
operationeel gebruikt kon worden, moest
wel de weg vanuit Zeeland open gehouden
worden voor de zich van daaruit
terugtrekkende Duitse troepen. Het werd
een verwarrende toestand, de ene dag waren
het de Canadese troepen, de volgende dag
weer de Duitsers die aan de winnende hand
waren. Het zou pas eindigen met de
bevrijding op 23 oktober. De slag om
Woensdrecht.
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Op l november 1944 kwam het vliegveld
weer tot leven. De eerste bewoners werden
de Canadezen die direct begonnen om het
veld voor zwaardere vliegtuigen geschikt te
maken. Volgens het dagboek van kapelaan J.
Cosijn hadden zij ‘hun eigen ijzeren
startbanen meegebracht’. Hij zal hiermee
waarschijnlijkde
bekende P.S.P.-
platen bedoeld
hebben. Na hen
k w a ITI e n d e
Engclsen_ Ame-
r i k a n e n e n
Israéliérs.

I n d e c e m b e r
1944 kwam er
ook het in de oor-
log beroemd ge- .
worden Noor-se
331-squadron op
Woensdrecht bij
ter ondersteu-
ning aan de ande-
rc gcallicerden.
Vooral deze Noorse vliegers waren specia-
listen in het bestrijden van de Duitse V-I
wapens.

De verrassingen waren de wereld nog niet
uit. Z0 kon hct dus gebeuren dat cen
‘verdwaalde’ Duitser op het inmiddels
bevrijde Woensdrecht landde. Dit gebeurde
op eerste kcrstdag I944. toen de Engelse
militairen de basis bevolkten. In de ijzige
vrieskou maakte een Duits jachtvliegtuig
een landing. Terwijl de Engelsen als aan de
grond genageld naar het Duitse toestel
staarden, zag de Duitser zijn vergissing in en
koos snel het luchtmim. Voor ze van hun
verbazing of schrik bekomen waren, was hij
al achter de horizon verdwenen. Deze
Engelse militairen besloten, gezien de

vcrwocstingen die door dc oorlog waren
aangericht, het hele dorp maar van de
landkaart te laten verdwijnen en het als
oefentcrrcin tc gcbruikcn. Vele bewoners
moesten voor de tijd van de oefening het
dorp verlaten. Hierdoor werd nog meer
verwocst dan al geschicd was. Op 29

"'-"§._

Noorse vliegers maken het vliegveld sneeuwvrij

december 1944 werd het eerste Nederlandse
vliegcrsquadron op dc vliegbasis
gestationeerd. het 322- squadron. dat was
gespecialiseerd in het neerhalen van de
gevreesde Duitse V-1 (vliegende bommen).
De vlieger ging ‘in formatie’ met de V-l
vliegen, een tikje met de vleugeltip onder die
van de V-1 was dan voldoende om deze bom
neer te laten storten. Dit ‘omtippen’ werd
echter door de Duitsers al snel onderkend.
Op de vleugels werden kleine druk-
contactjes aangebracht. Werd zo’n contact
geraakt dan ontplofte de V-1, maar ook het
vliegtuig dat contact maakte. Het was dus
snel over. Na een maand werden zij weer
overgeplaatst om hun taak elders in het land
uit te voeren.

DE OORLOG VOORBIJ

Na het vertrek van het 322-squadron werd
het eindelijk wat rustiger. Tijdens de slag om
Woensdrecht van 7 tot 23 oktober 1944 snea-
velden naar schatting 1600 Canadezen en

3000 Duitsers.
Helemaal stil werd het natuurlijk niet, want
al heel snel werd begonnen met het herstel
van het vliegveld. Ook de gebouwen werden
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voor zover dit mogelijk was, snel hersteld. Het
lag in de bedoeling om Woensdrecht in te rich-
ten als basis voor de opleiding vanjonge vlie-
gcrs. Dit gebcurde tot dan toe in Engeland.
Op 5 mei 1945 was de oorlog echt voorbij. een
wonderlijke stilte daalde neer over heel
Nederland. Maar al heel snel moest begonncn
worden met de wederopbouw. Ook op het
vliegveld werd het herstel flink aangepakt.
Allcrcerst werd bcgonncn met de opruiming
van de achtergebleven Duitse munitie en niet
gebruikte munitie van de geallieerden. Op 2
maart I946 echter, zou dc bcvolking nog een
keer aan de verschrikkingen van de voorbije
oorlog herinnerd worden. Door Belgische
arbeiders werd onder leiding van Engelse mili-
tairen de munitie van het kruit ontdaan. Dit
kruit werd op een hoop gegooid en zou dan in
brand worden gestoken. Normaal brandde het
kruit gewoon op. Nu echter, was het kruit ver-
moedelijk al enkele dagen tevoren op een
hoop gebracht. Door sneeuw en vorst was het
spul luchtdicht afgedekt en door optredende
dooi zou het tot explosie gekomen zijn. In de
verre omtrek sneuvelden zo ongeveer alle rui-
ten en tot op I5 km in dc omgeving werd dc
explosie waargenomen. De arbeiders die bij
dit werk betrokken waren. zouden on1niddeI-
lijk in vrachtautds naar Belgic gcvlucht zijn.
Of er onder hen gewonden waren is niet
bekend. wel werden zeventien Nederlandse
militairen gcwond. waarondcr vier zecr
ernstig. Was het ondeskundigheid of onvoor-
zichtigheid, we zullen het nooit meer te weten
komen.-h

Bronnen o.a.
Boekwerk: De Mattemburgh; Een landgoed en zijn bewo-
ners, uitgavc van A |'chi\-'a|'iaat ‘Nassau-Brabant’
Manuscript van kapclaan M..I.Cosijn: De llcerlijkheid
Woensdrecht en de oorlog I 940- I 945 omvaltende de parochi-
én Woensdrecht en Hoogerheide.
Bockwcrk: Med Norske Flygcrc pa kontincntct. door Magnc
Sorenscn. gcncraal inspcctcur van dc luchtmacht.
Boekwerkz Vliegveld Woensdreelit in het vizier, De gemeenle
Woensdrecht. de LuftwafI‘e-basis en de luchtoorlog boven
Nederland en Vlaancleren I940-1944. Doctoraalscriptic
Facultcit der Politieke en Sociaal-culturelc Wctcnschappen
van Llt‘U|1ive|'sileitvan Amsterdam. Door F.1'win van Loo.
Cit-alen van columns a.o.o. I’.H.B.Michielsen in het Schelde-
baken.
Notulcn gemeentcmadsvcrgadcringen gcmecntc Woens-
dreclit \'aiittfjat1t|ari I932 tot J. l 975.
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Kinderen uit Hooger/ieide worden vei'wel-
k0/nd door een Noorse /to/\';
\'.I.n.1: Nel Hussaerts, Noorse /rok, Lies van
Loon, P1'erHussaerts en Fons van Loon
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Boven \’.[.II.I1 Nel Hussaerts, Cor Pals en
daarbovenuil steltend verntoedelijlt Frjms Pals.
He/‘ken! 1'emand een van dc) andere /cinderen ?
Onder v.l.n.r: Nel Uussaerts, Noorse k0/r en
T/160 van Loon
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IMPRESSIE VAN DE WIELERTENTOONSTELLING IN MUSEUM DEN AANWAS

F010 v.l.n.n René Pijnen,
Olympisch Kampioen
(I968) en Nederlands
beste Zesdagen,
- renner Jan Janssen,
Wereldkampioen op de
weg in 1964 en
winnaar van de ronde
van Frankrijk in I 968,
- K a t 1' e H a g e ,
Olympisch en
Wereldkampioen.
Burgemeester Marcel
Friinzel en wethouder
Martin Groffen
luisteren aandachtig
naar de wieleWerha-
Zen.

eemkundekring het Zuidkwartier heeft 29 januari 2009 de tentoonstelling geopend
‘Wielrennen op de Brabantse Wal van Woensdrecht’, die gaat over honderd jaar
wielrennen binnen één gemeente. De directe aanleiding hiervoor is de passie van de

gemeente Woensdrecht om zich te pro leren als de wielergemeente van Nederland en daartoe de
NK in Huijbergen en de WK cyclocross 2009 in Hoogerheide organiscerden. De opening werd
verricht door wethouder Martin Groffen en de lokale oud-wielrenners Rene Pijnen en Adrie van
der Poel. Ook burgemecster Franzel was aanwezig en benadrukte dat wielergemeente
Woensdrecht zich steeds sterker weet te maken, zowel op sportief gebied maar dan nu ook
ziehtbaar op cultureel niveau. Andere wielercoryfeeén die acte de presence gaven bij de opening
waren o.a. Gerard
Koel, Jan Janssen en
Keetie van Oosten-
Hage. De eerste
open dagen waren
meteen veelbe-
lovend, met steeds
zo’n honderd bezoe-
kers per keer.
W i j n o d i g e n
iedereen uit om t/m
oktober 2009 het
wielerverhaal van de
Brabantse Wal te
komen ontdekken.

—>F0t‘0.' de sjéer in
de ‘galerzj ' bij de
th em atent00nstel-
ling
Openingsdagen: iedere 2e en 4e zondag van de maand t/m oktober 2009. Locatie: Streekmuseum
DenAanwas, Aanwas 29 te Ossendrecht. -1-
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Een Puts gesprekske

Putle,

Naar de kaark

'Al1ee N illis makt oew eige is kleir; de klokke luie nal.'
‘Dan em ik nog een half uur.’
‘Mar ge stao nog oep oew klonen en get ook oew zipke nog aon. Ik zen al
oepgeklejd.'
‘Z0 Sjo, hier zen ik dan. Kekt is oep menne frak of dat er gin haare oep de kraag
zen.‘
'Laat is kijke of oewe plastron recht zit. Hier is oewe hoed, want ge zet nie die
ouwe klak oep.
‘K oor da ge wer een valling et, stikt mar een zjapke in de mond anders zitte jeel
dc mis tc kuchclcn.'
'Zemme weg?‘
salu dand-
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V311 Vl‘O€g€l' B11 lllli

VIER geloven op een kussen
door Corné Brugman

“Barack Obama is gekozen tot president,
hé? Ik oj nooit gedocht, da-ze in Amerika
een zwarte president zouwe kiezen. In mijn
ogen was Amerika racistisch en te verdeeld.
Ik docht altij daddut blanke kapitaal daor
den dienst uitmaokte.”
Tijden veranderen nu eenmaal, probeer ik
voorzichtig. Obama z’n slogan was dan ook
‘time to change’.
“En gij geloof-ta?” vraagt Jan. “Ikke nie.
Méése veranderen nie zo snel. Da-duurt eeu-
wen. Ik zeg altij mar, aon oe eigen streek
kende andere streken en de méése. Ik leef
nou al bekaant een eeuw in onzen Zui-
dwest‘oek. D’r zeen bij ons nog altij vier
gemeentes en echt nie één gemeente
Woosdrecht. ’
Jan schenkt ko ie in en loopt door de kamer
naar zijn antieke kabinetkast. Hij doorzoekt
enkele laden en komt terug met enkele map-
pen en schriften vol krabbels en knipsels.

“Kijk,” zegt hij. “Witte oeveel jaor ze al
bezig zéén om van 4 gemeenten bij ons, l
gemeente te maoke?”
Hij toont me een document dat een oud-
heeroom ooit wist te bemachtigen. Die was
destijds van 1816 tot I830 actief in Putte. In
die tijd liep de grens van Noord-Brabant en
Antwerpen dwars door Putte.
In 1814 werd Putte, net als Ossendrecht,
Huijbergen en Woensdrecht, ontslagen van
de eed aan de Frcmse keizer. In afwachting
van provinciale en gemeentelijke eenwor-
ding, werd Putte in zijn bestaande situatie
gecontinueerd.
“Witte oe moeilijk da-was?” vraagt Jan.
“D’r was in die dagen al de wens om Putte,
da nie zichtbaar gescheiden was, als geheel
onder één gemeentebestuur te brengen.
Vural vanwege ‘t geld.”
Jan toont me een geschrift waaruit blijkt dat
men in Putte angst had om bij Hoevenen en

Stabroek te
worden in-
gelijfd. Met
alle vermeen-
de gevolgen
voor de be-
groting, want
waar zouden
dan de gelden
heen gaan die
Putte ontving
als onkosten-
v e rg o e d i n g
voor het ver-
blijfen de pas-
sages van de
Pruisische en
R u s s i s c h e
troepen‘? Dus
stelde men
aan hoger-

Q!-
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hand het omgekeerde voor, namelijk om
Hoevenen en Stabroek aan Putte toe te wij-
zen. Putte had in die dagen amper 400 inwo-
ners en die hadden meebetaald aan kerk, pas-
torie, school en gevangenis. Dat moest voor
Putte behouden blijven als één gemeen-
schap. Helaas gooide de afscheiding met
Belgié roet in het eten en werd Putte als
beoogde Vlaamse gemeente een klein
Nederlands dorp.
“Verstao-de me?” zegt Jan. “Ze moese toen
Ollanders worre, mar ’t waoren en ‘t zéén
eigenlijk Belzen!”
Terwijl ik van mijn ko ie drink, zoekt Jan
verder in de bewaarde geschriften van zijn
oud-heeroom.
“Mijnen heeroom was later ook in Uibaar-
ege bij de broeders actief. “ ‘t Is vandaor dat-
tie ook papieren oj over den tijd da W66ge-
raaje nog geen zelfstandige gemeente was.
In die tijd was ’t nog een onderdeel van
Uibaarege. ’t Tegenwoordige Woogeraaje
was toen nog Woosdrecht. De grens liep
ongeveer waor nou de Minckelersweg is. De
inwoners waore daor in die tijd nie tevreje
over. Na de afseheiding van den eed aan de
Franse keizer, wilden die van Woogeraaje
aan Woosdrecht toegewezen worre. Uibaar-
ege voelde toen meer vur eenwording meej
Baarege op Zoom.”
Ik lees in de oude paperassen dat men zeer
menselijke argumenten aanvoerde. Inwo-
ners van Hoogerheide voelden zich meer
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betrokken bij Woensdrecht, omdat Huijber-
gen 45 minuten lopen was en Woensdrecht
en Hoogerheide aan elkaar zaten. Ook geld
speelde een rol. lnkomsten van passerende
troepen wilde men behouden, omdat men
anders wel de lasten, maar niet de lusten had.
Hoogerheide beschikte over een eigen kerk,
maar moest, met tegenzin, kerkgeld betalen
aan Huijbergen. Ook schoolgeld was een
netelige kwestie. Dat werd betaald aan
Huijbergen, terwijl de gebruikte school in
Woensdrecht stond. Koning Willem gee
toe aan de wens van Hoogerheide om afge-
scheiden te worden van Huijbergen en voegt
in 1821 het gehucht Hoogerheide formeel
toe aan Woensdrecht. “Die van Uibaarege
morde daor nie over,” zegt Jan. “D’r was
geen enkel protest of een vonn van spij t da-
ze Woogeraaje kwijt raokte. Zo gering was
de liefde en de binding tussen die twee durp-
kes.”
Opnieuw schenkt Jan kof e in voor ons. Al
drinkend, bladeren we door de oude papie-
ren.
Intussen zijn we toch wel één gemeente
geworden, meen ik te moeten opmerken.
“Ja, ’t is mar wa-da-ge één gemeente
noemt,” zegt Jan. Hij reikt me een ander
handschrift uit de verzameling van zijn oud-
heeroom.
Ik lees met moeite het 180-jaar oude hand-
schrift uit 1829. Het vermeldt dat men in die
jaren pogingen ondemam vanuit het provin-

ciale commissariaat te Breda
om kleine gemeenten in de
Zuidwesthoek samen te voe-
gen. Behalve het eeuwige
streven om kosten te bespa-
ren, noemt men vooral als
rechtvaardiging, de burger
minder te kumien laten beta-
len door het verminderen van
administratieve lasten. Ken-
nelijk ging dat argument er
toen ook al in als koek; belof-
ten doen of de schijn opwek-
ken om minder taks te beta-
len! Een andere mooie volzin
komt me iets ge1oofwaa.rdi-
ger voor. Men wenste met
name de gemeentegrenzen
‘meer in li_jn te brengen met

Q
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hun natuurlijke ligging’. Demo-
cratie blijkt I80 jaar terug reeds
een verworven recht. De ingeze-
tenen van Putte, Ossendrecht,
Woensdrecht en Huijbergen wor-
den opgeroepen om ieder afzon-
derlijk een zienswijze in te dienen
met betrekking tot een voorgen0-
men samenvoeging.
“Nou motte dit epistel eens leze,”
zegt Jan lachend. “Z’ebbe mekao-
re voor nikskenie nodig.”
Ik lees dat Woensdrecht daar niets
in ziet. Ze zijn immers al een
samenraapsel van maar liefst vier
gemeenten, te weten Woens-
drecht, Hinkelenoord, Hooger-
heide en Zuidgeest. B&W melden
in die dagen naar aanleiding van
dc gevraagde zienswijze, dat hun
gemeente reeds zeer uitgestrekt is
en dat men geen meerwaarde ziet
in dc belangenbehartiging van
hun ruim 1.200 burgers, wanneer
die ‘onpraktische uitgestrektheid’
nog verder toeneemt. Huijbergen ziet geen
enkel belang in het opheffen van hun zelf-
standigheid, mede ‘vanwege de geogra -
sche ligging’. Ook Putte laat zich niet onbe-
tuigd. Zij voeren de frequente inkwartiering
van militairen aan, maar ook hun afgelegen
locatie veroorzaakt door ‘woeste gronden’
als heidevelden en zandverstuivingen.
Het commissariaat besluit dan ook in 1829,
om de gemeenten te laten ‘zoals zij zijn
gevormd.’
Opnieuw lacht mijn oude buurman. “Ge
docht toch nie, daddut toen gedaon was, hé?
Da-z’oos meej nist zouwe laten‘? Zie mar, in
I846 begint het gedonder opnieuw.”
Is het een kopie van een oud archiefstuk? Jan
weet het zelf niet, ook niet hoe hij er aan
komt. In ieder geval valt op te maken dat
men bij ‘Koninklijk Besluit’ in 1846
opnieuw tot herindeling wenst te komen van
de vier gemeenten in het Zuidkwartier. Alle
vier de gemeentes moeten daarover hun
grootgrondeigenaren horen. Uit enkele hand-
geschreven notities blijkt dat er opnieuw
bezwaren komen over de grote afstanden.
Niet alleen hemelsbreed, maar ook tussen de
inwoners onderling. Die van Huijbergen

I i1_

zien niets in samenvoeging, immers zij heb-
ben een eigen gemeentehuis, waarin ze wil-
len kunnen blijven vergaderen. Men wil ook
niet opdraaien voor de nanciéle problemen
van Woensdrecht, dat zulke grote schulden
heeft dat ze ‘hun eigen werkvolk soms niet
kunnen betalen.’ In Woensdrecht worden de
eeuwig fysieke afstanden als bezwaar
gezien, maar men noemt daar ook concrete
gegevens zoals bezuinigingen en een groter
draagvlak voor ‘noodzakelijke medische
voorzieningen’ als mogelijk voordeel.
Anderzijds heeft men een idealistisehe
droom (of vooruitziende blik?). In die jaren
wil men van Hoogerheide reeds centrumge-
bled maken, omdat het ‘bij elkaar wonen en
leven van mogelijk wel duizend burgers zou
kurmen leiden tot meer saamhorigheid.’ In
Ossendrecht vreest men achtergesteld te
worden, wanneer de ambtelijke macht —
politie en burgemecster — niet in de eigen
gemeente zal blijven. “In Ostrecht noeme ze
ok zaken die men elders niet uitspreekt,”
zegt Jan triomferend. “Een vroege vorm van
politieke correctheid zou ik bekaant dinke,
he‘? Ik eiteer ‘t volgende buurman: De men-
taliteit van de bevolking is te verschillend.
Trouwens die van Put zegge ’t nie minder
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straf! De inwoners van Put en Ostrecht zijn
geheel vreemd van elkaar: ”
Het arohiefstuk uit I S46 doet geen uitspraak
over besluiten of conelusies door Gedepu-
teerde Staten van Brabant naar aanleiding
van het onderhavige Koninklijk Besluit.
“Ja,” zegt Jan, ‘zeuve jaor later begint het
gedoe opnieuw. In 1853 verzoeken de gede-
puteerden opnieuw om samenvoeging van
Put en Ostrecht. Lees mar.”
Opnieuw lees ik dat men in Putte en Ossen-
drecht de onpraktische onderlinge afstanden
noemt, de angst tot bevoordeling van de
plaats waar de macht zetelt en jawel daar
staat het alweer vermeld: De algemene geest
der ingezetenen is tegen vereniging. Ook de
dorpen zijn geheel vreemd van elkaan

an“Zie-deg,” zegt Jan. “Meese verandere nie,
hé‘? "t ls alleen ebben en ouwen wa-datte
klok slaat. Mar wa dok meej speulde was-
da-ze een paor jaor later het (volgens de
gemeentewet) vereiste aantal kiezers ojen.
Daormeej was de kous weer afgedaon!”
Opeens blijkt er een gat in het archief van
mijn oude buurman te zijn. Enkele sehriften
zijn vermoedelijk verloren gegaan in de
Tweede Wereldoorlog. Ik vraag of Jan weet
wat er nadien gebeurde.
“Rond 1930 was er opnieuw sprake van her-
indeling. Ons vader vertelde daor dikkels
over op veijaordagen as ze een paar pilskes

dronken,” vertelt Jan. Hij vertelt dat hij nog
weet dat er toen ongeveer 9.700 inwoners
waren in de Zuidwesthoek. Hoogerheide
was toen al bezig centrumgebied te worden
en het leidinggevende personeel was jonger
dan elders. Bij herindeling verwachtte men
daarom geen grote problemen met de invul-
ling ofherplaatsing van het gemeenteperso-
neel. Huijbergen groeide amper in die
dagen, Woensdrecht was te klein, in Putte
was veel onenigheid en in Ossendrecht hield
men zich stil (ofhet kruit droog?). “Hoe dan
ok kennelijk wilden de Staten in dejaren ‘30
opnieuw toewerken naor één gemeente, vol-
gens ons vader. Da moes geheim blijven,
mar de kraant wies al gaauw uit te bazuinen
dat er grenswijzigingen zouwe komme.

Gedonder alom dus en overal verga-
deringen.”
Jan vertelt dat twee jaar
lang de Zuidwesthoek op
zijn kop stond. Dan
waren er weer argumen-
ten voor, dan weer tegen
herindeling. Pro waren
vooral argumenten van
nanciéle of machtspoli-

tieke aard. “Ons vaoder
repte altij over ‘n lange
brief van 21 mert 1930,”
zegt Jan. “ B&W van
Woosdrecht pleitte daor-
meej voor één gemeente,

_ - “in. die as ’t zover zou kom-
R l\ -me, Woogeraaje tot ’t een

trum van die nieuwe
gemeente moes maoke.

Alles wier genoemd wa-dattur mar
vur pleitte. Geldelijk belang. bezui-

nigingen, centrale ligging, auto- en busver-
bindingen, de reductie tot één burgemecs-
ter, één ontvanger, één secretaris. minder
wet’ouwers, één pliesiepost die vanuit
Woogeraaje zou kunne opereren en ga zo
mar dur. Mar da viel nie goed baaj die aande-
ren, he?”
Ik begrijp van Jan dat angst voor naijver de
boventoon speelde in de debatten in de ver-
schillende gemeentes. Er werden grappen
gemaakt over con icten die zouden kunnen
ontstaan door bevoordeling, over kwesties
als wegenaanleg of wegverbreding,
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onevenredige belastingen per kerkdorp voor
‘t algemene belang zoals scholing, water-
huishouding enz.
Men kwam er niet uit. GS besloot derhalve
enkele maanden later tot een nieuw voorste]
van tweedeling.
Putte en Ossendrecht respeetievelijk Woens-
drecht, Hoogerheide en Huijbergen. Ook dit
viel niet goed. Opnieuw kwam de angst voor
overheersing door de grootse gemeente om
de hoek kijken, net als de tegenstrijdige
behoeften per dorp, het verlies van zelfstan-
digheid en de angst voor hogere lasten. Posi-
tief noemde men overal de mogelijkheden
tot verbetering van het eigen economisch -
of algemeen maatsehappelijk belang (scho-
Iing en zorg). Echter steeds terugkerend zijn
de verschillende dorpskarakters. In Woens-
drecht noemen de wethouders de aard van de
bevolking te versehillend, in Ossendrecht is
men unaniem tegen omdat ze als zelfstandig
unieke gemeente met een geheel eigen
volksaard zullen verdwijnen. In Putte ziet
men vooral als kleine gemeente de relatief
zware dmk op hun naneiéle inbreng in één
grotere gemeente, in Huijbergen is men
tegen vanwege de afstand, de aard van de
bevolking, de gelijkblijvende salarissen en

de vrees voor hogere belastingen. “Z0 ging
het mar voort, he? In I932 besloot GS dus
mar om geen gevolg te geven aan hun ‘geda-
ne voorstellen’. Tot een decennium terug
uiteindelijk toch de gemeente Woensdrecht
is onstaon! Mar buurman, ’t zéén nog altij
vier dorpen, he? Overal bespeur je nog
steeds de gevoelens van naijver, ‘alles voor
Hoogerheide — Hoogerheide eerst’. ’t Dia-
lect is versehillend, de eultuur is niet gelijk.
‘t Is daorom da-‘k aon ’t begin van ons
gesprek zeej, mense veranderen nie zo snel.
Da-duurt eeuwen.
We zien’t op den Balkan, in Afrika en bin-
nenkort ook in ’t Amerika van Barack Oba-
ma. Pas as de mense nie meer hebzuchtig
zéén, geen eigen belang meer vorop stellen
en we mekaor accepteren zoals we zeen, dan
pas stapt den duvel op. Want twee of gelijk
bij ons vier geloven op een kussen, daor
slopt den duvel tussen!”
Ik vrees dat Jan gelijk heeft. Onze eeuwe-
noude menselijke ervaringen, wetenschap-
pelijke kennis en hedendaagse digitale com-
municatietechnologie ten spijt. Wat we zo
graag ‘beschaving’ noemen is helaas niet
meer, dan een interdun laagje vernis.-t-
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

“Tijding” is het periodiek van dc heemkundekring
“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.

Inlichtingen betreffende het lidmaatsehap kunnen
worden ingewonnen bij:
De heer J.Ha1ters, Stenenhoef 2, 4641 CH
Ossendrecht - tel. 0164 67 28 54 Tevens zijn losse
nummers van “Tijding” bij hem verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 3,25 per stuk (van
het lopende jaar € 4,00) Speciale uitgaven en
dubbeltijdingen kosten € 4,00 per stuk. (Van het
lopende jaar € 5,00) Gebruikte, in goede staat
verkerende. Tijdingen kosten € 2,00 per stuk. De
contributie bedraagt vanaf I - 1-2009: € I 7,00 perjaar,
per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente
Woensdrecht wordt € 7,00 extra aan poitokosten in
rekening gebracht. Voor Belgié € 9,00.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door micldel
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
gedeelte(n) daarvan in welke vomi dan ook, is zonder toe-
stemming van het bestuur en de schrijvers van de artikelen
niet toegestaan. De heemkundckring “Het Zuidkwartier"
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. Verbeek, tel. 0164 61 61 96
Matthias Wolffstraat I0, 4631 KD Hoogerheide
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck, tel. 0164 60 38 04
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Secretarisl websitebeheerder:
de heer A.M. Prop
Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ Hoogerheide
tel. 0164 6105 23
Penningmeester:
de heer H. Cortie
Lorentzstraat 7, 4631 HC Hoogerheide
Tel. 0164 6127 96

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

De heer A.J. Dobbelaar, tel. 0164 61 31 73
Matthias Woltfstraat I4, 4631 KD Hoogerheide

de heer P. de Dooij, tel. 0164 6123 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht

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

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

CONTACTADRESSEN WERKGROEPEN
www.hkk-zuidkwartiennl

Archeologie:
mevr. L.Hengst tel 0164 25 94 19
De Hortensia 11,4631 DG Hoogerheide
Documentatie:
de heer C.van Opdorp, tel. 0164 61 38 30
Pr. Clausstraat 3, 4631 LZ Hoogerheide
Evenementen/Distributie I Redactieraad:
kopij inleveren bij de heer J.HaIters,
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. dc Dooij, tel. 0164 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht
't Kwartier:
de heer J. Wils, tel. 0164 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
Museum:
mevr. F.Stoutjesdijk-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: eollectie Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom
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