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Voorwoord
We sluiten met het derde deel over het gebied de Heide deze reeks van Een dorp vol cafeeqjes
af. Pagina 3. De serie wordt in 2014 vervolgd.

Na een lezing voor onze heemkundekring in oktober 2011 van Prof. Dr. Han Leune over het
fort Sint Martijn op Hoogewerf kregen wij de beschikking over een mooie kaart (vanaf pagina
25) met bijbehorende tekst (ook hier afgedrukt), vermoedelijk door Hugo de Groot
geschreven. Jopie Daalmans geeft daarbij enige uitleg over 'onze' schansen.

In de museumrubriek op pagina 30 tonen we u nog wat oude koperen voorwerpen, die
allemaal in de koperkast in de achterkamer te vinden zijn.

Jan Luysterburg houdt op pagina 32 een toespraok. Alvast een oefening voor het
voorzitterschap van onze heemkundekring‘?

Op pagina 34 schenkt Fred van Hilten aandacht aan geperforeerde staalplaten op de luchtbasis
Woensdrecht en op pagina 37 vindt Wim Adriaansen een oude grafzerk op het oude kerkhof,
eveneens in Woensdrecht.

Jeanette van den Berg-Buijs laat ons in een tweedelig artikel nader kennis maken met de
(Plantin) Moretusfamilie, die een grote impact in Putte heeft gehad in vorige eeuwen.
Dee] l op pagina 40. Deel 2 in de volgende Tijding.

Twee reacties uit (Belgisch) Putte: vanaf pagina 46 wil de heer Frans Meeus Wat grensstenen
‘rechtzetten' en op pagina 50 roept de heer Louis Verpraet onze hulp in. Dank voor uw
reacties, het geeft aan dat ons blad betrokken lezers heeft.

Veel leesplezier

de redactie

Inhoudz
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- Een dolp vol cafeetjes, deel 21, de Heide 3, Jae van den Bussche en John v Dooren...
— Schansen in onze omgeving, samengesteld door Jopie Daalmans .............................. ..
- Schatten in ons museum Den Aanwas, koper 2, Fran/ca Stoutjesdijk en Adrie Raats....
- Toespraok, Jan Luysterburg ......................................................................................... ..
- Fliegenhorst Woensdrecht en perforated steel plates, Fred van Hilten
- Een steen in Woensdrecht, Wim Adriaansen ................................................................. ..
- De Familie Plantin-Moretus, Jeanette van den Berg-Buijs ........................................... ..
— Aanvulling op een vorig artikel, ingezonden door Frans Meeus ................................ ..
- Nog meer over grenspalen, ingezonden door Frans Meeus ........................................ ..
— Turf in je ransel, ingezonden briefvan Louis Verpraet ............................................... ..
- Informatie voor de lezer, redactie ................................................................................. .. "I=>*%="i="i§'§='*i="I=**b"i="I=*'I=*'I° lJ'|LJ'1-|§b-§-Rb-)UJl.+J'l.aJl\J@@l\JCJOOCJ\©\l-I>l\JC>U1L»Jl\J
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vastgelegd Worden van een stuk land voorAnneke Heyningen. Hiertoe moest een gebied
De Heide wordt voor het eerst genoemd in een akte van 1773, waarin de a aakeningen

tussen de huidige Kleine Dorpsstraat en de Bevrijdingsstraat/Meiduinen ontgonnen
Worden.
Voor die tijd was dit een woest landschap, gevormd door zandduinen (Zavelberg en
Stuivenzand), bos (Judikenbos) en heidevelden, en van dit laatste is dus de naam De Heide
afgeleid. De ontginningen begonnen op 26 oktober 1776 en men noemde het daarna het Hoetke,
zoals daar nu nog een hofje/wijk genoemd wordt.

A h - _.. .\.

Café Rust Wat in de Kleine Dorpsstraat

Tussen dc Lievevrouwestraat en de Molendreefligt de verbindingsweg De Kleine Dorpsstraat.
In dit gebied was al in het begin van de 19° eeuw veel bebouwing en het vormde eigenlijk een klein
dorpje naast de feitelijke woonkern. Vandaar waarschijnlijk de naam Kleine Dorpsstraat.
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Halverwege deze straat liep een doodlopend
zandpad in oostelijke richting en hierin stond
café “Rust Wat”. De uitbater was Antwerpe-
naar Egidius Bosson, veldwachter van
beroep, die in het jaar 1815 huwde met de
Ossendrechtse Petronella de Dooij. Hoe
kwam deze Egidius -die eigenlijk kleermaker
was- op deze ietwat vreemde plaats terecht?
Om dit te verklaren moeten we even terug
naar de Franse tijd (1795 tot 1814), de tijd dat
Napoleon Bonaparte onder meer Belgié en
Nederland onder Frans bestuur had gebracht.
Daartoe had hij in 1806 zijn broer Lodewijk
tot koning van Holland benoemd. Echter al
na vier jaar, in 1810, dwong Napoleon zijn
broer alweer afstand te doen van de troon,
waarmee een einde kwam aan het koninkrijk
Holland.
Een maand na dit aftreden werden door de
Franse keizer alle burgemeesters beédigd en
aangesteld als leiders en eerstverantwoorde-
lijken voor hun stad of dorp. Voor ons was
dat Jacobus Jacobs, gehuwd met MariaAnna
de Bie, die aan de Langeweg in de Kane-
manshoeve van Mattemburgh woonden (zie
ook Tijding 2008-2 p. 1 5). Al eerder was Egi-
dius Bosson uit Antwerpen als veldwachter
in dienst gekomen. Beide ambtenaren ken-
den de Franse taal en Bosson werd waar-
schijnlijk ook de vertrouwensman en toe-
zichthouder van de Antwerpenaren die hier
voordelig heidevelden kochten voor bos-
bouw. Dit alles werd denkelijk onder het
genot van een glaasje geregeld in zijn café
Rust Wat.

Omdat de Franse bezetter
geld nodig had om zijn leger
te kunnen bekostigen werd
de grondbelasting in-
gevoerd. Het kadasterplan
van Napoleon werd uit de
kast gehaald: in 1832 moest
heel Nederland in kaart
gebracht zijn. Om een zo
groot mogelijk pro jt te heb-
ben moest er zo veel moge-
lijk grond verkocht Worden.
Zo weten we dat in Ossen-

drecht de Berghoeve en
hoeve Calfven in die tijd werden verkocht.
Datzelfde gebeurde met de ontgonnen per-
ceeltjes grond op de heide, die twaalf jaar
vrij waren van belastingtienden. Doordat de
bewoners zelfde grond bemestten zat er toch
nog een waardevermeerdering in. Er werd
zeker niet gecontroleerd waar de huizen pre-
cies gebouwd werden, hoe hoog enz. Ho0fd-
zaak zal geweest zijn: grond gekocht, men
kon gaan bouwen.
De wegen, of liever gezegd karrensporen
ernaar toe, kenden toen geen kadastemum-
mers.
Of de percelen de juiste grootte hadden viel
te betwij felen. Het waren meestal Belgen die
hier in de zuidwesthoek de grondbezitters
waren. Voor de rijkeAntwerpenaren was bos-
aanleg op heidevelden een goede investe-
ring. Ook deze opbrengst was 15 jaar tien-
denvrij. Opbrengst: brandhout voor verwar-
ming, bomen voor ballast in de schepen, en
wat later stuthout voor dc kolenmijnen. De
Rijks driehoeksmeting is volledig uitge-
voerd, de kadasterkaarten zijn gemaakt en
we werken daar nog steeds mee. Pas veel
later kregen ook de wegen een nummer.

Door de overheersers werd Franse les gege-
ven in café Schuttershofop de Aanwas. Heel
Wat Nederlandse jongemannen hebben in
het Franse leger gediend. Na Napoleons
nederlaag in Rusland verlieten de Fransen
eind 1813 Nederland. De genadeklap was bij
Waterloo. In de Brabantse kerken werd deze
slag nog velejaren als bevrijding gevierd.
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Napoleon was een groot organisator die talloze bestuurlijke vernieuwingen
doon/oerde en daardoor een geregeld en doeltreffend bewind nagelaten heeft. Zo
stelde hij dus onder meer bu rgemeesters aan voor een stad of dorp.
Nederland kende sinds de Franse tijd gemeenteveldwachters en rijksveld-
wachters. De eersten hadden alleen bevoegdheden binnen de eigen gemeente
en daarom waren gemeenteveldwachters vaak tevens aangesteld als
onbezoldigd rljksveldwachter.

Nog enige voor ons van belang zijnde regelingen van Napoleon:

o lnvoering van de eerste Grondwet en het Burgerlijk Wetboek.
e Invoering van de dienstplicht.

- lnvocring van kadastcr en huisnummcrs.
o Verkeer: in continentaal Europa wordt sinds Napoleon vrijwel overal rechts

gereden. Het Europese wegennet werd fors uitgebreid met een reeks
verbindingen tussen grote steden die vaak lijnrecht waren. Deze zijn ook nu
nog herkenbaar als "route nationale". In Nederland zijn nog altijd, in die tijd
aangelegde, wegen bekend als Napoleonsweg.

o In het gchcle gebied werden dezelfde matcn cn gcwichtcn zoals dc kilo, dc
meter en de liter ingevoerd; oude lokale maten werden afgeschaft.

- Een gcstandaardiseerdc rcgistratic van gcboo cn, huwelijken,
echtscheidingen en overlijdens werd in 1811 ingevoerd: de Burgerlijke Stand.
l\/Iensen moesten een de nitieve spellingswijze van dc veelal al bestaande
achtcrnaam opgevcn. In dc mccstc strckcn van Nederland bcstondcn 'vastc'
achternamen soms al sinds de middeleeuwen. Alleen in het noorden van
Nederland waren vele namen voor de veiplichte registratie nog niet ge xeerd.

- De maatschappelijke standen
werden afgeschaft en hiermee
tevens dc spccialc voorrechten en
privileges van de geestelijkheid
en de aristocratic. Dezen hadden
voortaan dczclfdc rcchtcn cn
plichten als dc burgerij.

~ Carriéremogelijkheden voor
iedereen in overheidsbestuur en
leger (de hogere functies hierin
waren voorheen bijna uitsluitend
het terrein van de aristocratic)
omdat vanafNapoleon iemands
capaciteitcn bclangrijkcr wcrdcn
dan iemands a aomst.

- Onderwij s en gezondheidszorg
werden beter geregeld en beter
toegankelijk gemaakt voor dc
gewone burgers.
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De Bosboer

In de Kleine Dorpsstraat zelfwoonden I
Pemls Franciscus van Veldhoven en _
zijn vrouw Anna Cornelia van Loon
met hun vier kinderen. Hij was koop-
man in hout en werd daarom “den Bos-
boer” genoemd. En ze hadden terplek- -
kc ook een kruidenierswinkeltje.
Toen Anna in 1903 overleed her-
trouwde Petrus in datzelfde jaar met
zijn overbuurvrouw Maria Virginia v
Sebrechts, die de weduwvrouw wa
van Petrus Johannes van der Poel. Na
hun huwelijk trok Maria bij Petrus in
en zij zetten het kmidenierswinkeltje
voott; dit werd in 1940 gesloten. In het
doodlopcnd zandpad achter hun
woning, tegenover het inmiddels afge-
broken café Rust Wat, had Petrus zijn
houtwerf. Petrus was een gekend man
en meerdere malen koning van de schutterij.
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_ (— Foto: voor hun huisje
:~ __ zit uiterst rechts Maria

T I Sebrechts, links vooraan
Liza van Waldhoven
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Piet van der Poel, een zoon
van Maria en Petrus van
der Poel, nam later de
woning en de houtwerf in
de Kleine Dorpsstraat
over. Piet die in 1919

" gehuwd was met Leonie
Schroeijers was van be-
roep houthandelaar, land-
bouwer, kolenboer en
melkboer.
Piet en zijn vrouw kregen
twee dochters en vier
zonen. Dochter Virgina,

.. het derde kind van Piet en
Leonie, is door een nood-
lottig ongeval in hun huis
niet ouder geworden dan
vij ien maanden.

nn~-

J--Q

- _ . Drie van hun zonen, Sooi-
ke, Gerard en John, waren

--1 . "5 ’ ‘", _ 7 -,5 A‘ zeer muzikaal aangelegd
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en zij behoorden jarenlang op
zecr verdienstclijke wijze tot
de vaste kem van harmonie De
Hoop. Zoon Gerard is naast
muzikant zelfs van I975 tot
1997 dirigent van deze harmo-
nie geweest.

De vierde en jongste zoon,
Fons, was geen muzikant maar
was wel vanaf 1975 tot novem-
ber 1993 voorzitter van De
Hoop en zeer actief in de plaat-
selijke politiek. Naast raadslid
was hij ook jarenlang wethou-
der.

Tegenwoordig zijn vele nake-
melingen van de Van der Poels
sterk vertegenwoordigd in de
Ossendrechtse muziekvereni-
ging harmonie De Hoop.

Woning en schuur van bosboer
Piet van der Poel zijn afgebro-
ken om plaats te maken voor de
nieuwbouw van twee vrij-
staande huizen. In een daarvan
woont momenteel Marion van
der Poel, een kleindochter van
Piet en Leonie.

Fotols hiernaast: In het jaar
I 95 7 zien we Nelly Buizen, a'e
vrouw van Sjooi Ki! over de
“kinderkopkes ” van de Kleine
Dorpsstraat richting de M0-
lendreef etsen waar Kee Bode
Q ewel Kee a'e Natte, Leonie
Schroezjers en Lenie Hugens
t0ek(/‘ken hoe Thil, de dochrer
van Kee a'e Natte een koe
opdrzj . - Dezefoto 3' zijn bee!-
den uit a'e lm van I 95 7
gemaakt door meester Karel’
Verbrugge en Jan Melsen.
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Het Hoefke

De situatie waar vroeger het zandpad lag is volledig veranderd. Hier werd in I972 gestart met
de uitvoering van plan Het Hoe <e. Een nieuwe verbindingsweg werd aangelegd tussen de
Molcndreef en de Lievevrouwestraat waarbij tevens ccn eompleet nieuwe woonwijk
gerealiseerd werd.

De Dwarsstraat

De Dwarsstraat, tot 1947 het Hoe <e genoemd, was tot die tijd een onverharde weg waarin
de familie Cornelisse-Smout in I905 het eerste huis bouwde. Hun dochter Caat huwde in
1927 met Frans Kil, bckcnd ondcr dc naam Den Kokkcr cn zij namen dc woning van dc
ouders van Caat over. Nadat het zandpad bestraat was, werden er twaalfwoningen gebouwd
en kregen Frans en Caat voor het eerst sinds 21 jaar in I948 buren.
In de loop derj aren kwamen er steeds meer huizen bij, maar in I992 volgdc ook afbraak van de
allereerste woning om plaats te maken voor een nieuwe duplexwoning.

De Bevrijdingstraat

Als we vanafde Dwarsstraat verder oostwaarts gaan komen we in de Bevrijdingstraat.
Deze heette tot 1957 “Verbindingsweg”en loopt vanaf de Lievevrouwestraat tot aan de
Molenstraat.
De Bevrijdingstraat kreeg zijn naam ter ere van het feit dat deze wcg op 6 oktober 1944 door
de Canadezen bevrijd werd en dit was een dag eerder dan de rest van Ossendrecht.
In deze straat woonde nachtwaker Lucas Bogers die we in de vorige Tijding al besproken
hebben.

"01

-130343"

._.‘

lwausvvv

Erwumounrw ilCa;‘"| §

§ -

1&3‘ i
ma I

-lvr We
"Wu. nam_

1

-l ruasI

§/ u /I
 I/T’

.,,f'}"'.

Pagina 8 T IJ D l N G Jaargang 36. 2013 nr. 02



DE MOLENDREEF

Vanuit de kern van Ossendreeht sloot een zandweg, de Molendreefgeheten, aan
op de weg van Bergen op Zoom naar Antwerpen. Er stonden maar liejst tien
cafeetjes. Dal Wilde toch wel zeggen dat deze Molendreefeen belangrzjke ver-
bindingsweg was met daardoor veel bedrgjviglteid. Het eerste cafe, de “Harmo-
niezaal ” van Van de Poel en het laatste, het “Puts Molentje ” aan de Putseweg
zijn al in eerdere Tljdingen besproken. Hierna volgen de resterende achl.

Ontvangsr in de Molendreeff v.l.n.r: staand Napoleon Mons ofwel Polleke de Keizer; Kees
Kil Q -vel Kis/re van Gurp, Piet vd Poel Q \’£’l Piet de Bosboer (met pet), Pie! van Oevelen
oft-vel het Sclzaap. Louis van den Be/gh ofwel den Toeps, S/'efKil ofwel Sjefde Goeie, Jan
Bogers ofi/vel Jan den Dog, Jappe van Oevelen oflvelJappe van Leentjes, Toontje van Iersel.
Zittend: Til Clarijs o -vel Til den Oerige en CorPaardekam ofwel Cor van Pijpe.

v o--

Café De Regenboog
Het eerste cafeetje dat we na de Harmonie-
zaal tegcnkomen is cafe dc Regenboog.
Rond 1910 bewoond door polderwerker
Rochus van den Bergh en Maria Catharina
dc Vreng. Koopman en herbergier Frans van
Loon en Dimphina Fraters namen het café
over. Zij werden in 1917 opgevolgd door
Josephus Driessens, die als soldaat hier in de
Eerste Wereldoorlog gelegerd was en huwde
met de Ossendrechtse Anna Comelia Tim-
mermans. Hij was koopman/sigarenmaker
uit dc Lage Mierde. Er werden twee

kinderen geboren: Mathilda Francisca en
Maria Thercsia [Rict]. Nict lang daama
sloten zij De Regenboog en verhuisden naar
Mierde. Er volgde een echtscheiding en
vader Josephus vertrok in 1922 naar
Geldrop. Anna en haar kinderen keerden
terug naa1'Ossendrecht.

Piet de Vos was in het voormalige café gaan
wonen. Hij was vele jaren een voorvechter
van de socialisten in de Ossendrechtse
gemecnteraad.

Jaargang 36, 2013 nr. 02 T I J D I N G P sina 9



Café Boerke Ansems

Het cafe Boerke Ansems ontleende zijn
naam aan de eerste uitbater Frans
Ansems, die met Anna Disco was
getrouwd. Hij was ook voerman en
grondwerker. Toen 2e naar het Hondseind
verhuisden verkochten ze de herberg aan
Sjef Buijzen, die als polderwerker zijn
geld in Luxemburg verdiend had. Buijzen
kocht ook nog een café in Woensdrecht.
In l9l4 deed hij eafé Boerke Ansems
over aan Johannes de Bree en Cornelia
van der Poel, die het geld hiervoor in
Duitsland hadden verdiend. Naast
caféhouder was Johannes ook hout-
vetwerker en houttransporteur. Na de
Eerste Wcreldoorlog vertrok hij naar
Rotterdam. Het café werd gesloten
waarna Janus van Hoek-Josen hier begon
mct het maken van grafzcrken en bctonnen
putringen.
Het bedrijtje is inmiddels gesloten en wat rest
is een slooppand, zijndc dc vrocgcrc woning
met caféruimte.

F010 hieronder: Voordat Johannes de Bree en
Cornelia van der Poel (met kind op schoot)
cafe BoerkeAnsems overnamen verdienden zij
hun geld in Duitsland. Deze _/bto is daar

gemaakr in 1909. Enkele anderen uit de
Molendreefa romstig in hun ploeg die hier op
de foto staan: geheel achtersre rij‘ v.i.n.1:
staand met esjes bier op de derde, vierde en
vij le plaats het Schaap (Piet van Oevelen),
Van Dooren en Proosje (Frans van Oeveien).
Verder staan geheel rechts bij elkaar in een
groepje de drie broers Van den Beigh: den
Toeps, den Dikke van Mie Lol en Resje. Op de
grond zittend voor het echtpaar De Bree me!
trommel: Charles Boey/tens
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Café De Dreef

Carolus de Wouwer uit Zandvliet en Elisabeth
Ketelaars dreven dit cafe. Na vijfjaar overleed
zij en hettrouwde Carolus met Johanna Hazen.
Ook zij overleed enkelejaren later.
De woning, zonder café, werd overgenomen
door Fleer Fontijn.

—> links café De Dreef en rechts café Boerke
Ansems. Op straat‘ Kees Tem‘ met zijn groem‘e—
kar

Café De Rat (vanaf eind 19e eeuw tot 1943)

Het tweede cafectje dat aan de noordzijde van de Molendreefstond was café De Rat waar aan het
einde van de 19e eeuw Jacobus van Oevelen, gehuwd met Johanna Nieuwlaat, de uitbater van
was. Dat het café de naam De Rat droeg komt naar alle waarschijnlijkheid omdat de uitbater
bekend stond als een slimme, pientere
persoon.
Hun dochter Maria huwde met Petrus
Jansen en zij namen het café over.
In dit cafeetje stond een klein draai-

orgeltje waar Rinus Leijs, die verkering
had met de dochter van Maria en Petnts,
regelmatig dc orgeldraaier was.
Willem Jansen, een zoon van Petrus en
Maria, werd de volgende en laatste
uitbater van het café. Willem en zijn
vrouw Marie van der Poel waren
muzikanten en speelden in een band die
bekend stond onder de naam “dc
muziekband van Willem De Rat”.

Hun zonen Piet en Jack speelden
eveneens in de band; zij speelden
allebei op de accordeon.
Begin 1943 werd cafe De Rat gesloten
en verkocht aan Louis Musters en zijn
vrouw Sjo Jansen.
Momenteel woont hun dochter Diny
daar met haar echtgenoot Janus de
Jong.
Ook de muziekband van Willem de Rat
werd opgeheven, maar hun zoon Piet
bleef zijn accordeon trouw en speelde
nog jaren met zijn zoon Willy en zijn
dochter Ria op hun geliefd muziekin-
strument.

Jaargang 36, 2013 nr. 02 T I-I D I N G P?-‘Elna ll



De familienaam Van Oevelen

De burgerlij ke stand van 1 830 van Ossendrecht vermeldt dat

Jan van Oevelen uit Hoeven, schoenmaker van beroep, getrouwd was met Suzanne van
Laarhoven uit Stabroek. Ze woonden in Ossendrecht en kregen de logische bij naam “de
Schoenmaker”. Ze waren de eerst gemelde Van Oevelens in ons dorp.
Dan is er nog een vroege naamvermelding van een Johannes Comelius van Oevelen, die op 8 mei
185 8 trouwt met Jacoba Jacobs.

De foto hiemaast uit 1909 van het gouden huwelijkspaar Jacobus van Oevelen en Johanna
Nieuwlaat, geeft aan dat de familie behoorlijk is uitgebreid. Velen van hen gingen in de
Molendreefwonen.

Om de generaties Van Oevelen, van vader op zoon, uit elkaar te houden werd hier al snel een
bijnaam aan toegevoegd. Deze was zeker niet bedoeld als scheldnaam, maar men kwam er met de
voomaam zonder extra aanduiding gewoon niet aan uit. De Van Oevelens kregen een grote
stamboom.

Zeer gekend was bijvoorbeeld “het Schaap”, daarmee werd Petrus Johannes van Oevelen
bedoeld, die getrouwd was met Teresia Ketelaars. Zijn vader en moeder waren Jacobus van
Oevelen en Johanna Palsen. Het Schaap was een intelligentc man die vele uitspraken en gezegdes
op zijn naam heeft staan. Hij werd in het gezin van zijn zoon Sjaak sleet gevoerd en overleed op
74-jarige leeftijd. (Sleet voeren is tot het einde toe verzorgen.) Hij ligt begraven in Velsen bij
Ilmuiden.

“Proosje” ofwel Frans van Oevelen, getrouwd met Adriana Hazen, was weer een nakomeling
van Jacobus van Oevelen - Nieuwlaat. Zij beheerden café Proost (zie p. 22).
Zijn broer Petms, getrouwd metAppelonia Lauwerijssen, werd “de Kwaaier” genoemd. En broer
Johannes Cornelius, die met Agatha Appelonia Hugens was getrouwd, kreeg de hijnaam
“Cepier”. Hun zoon Janus, ofwel "de Koenes", woonde ook met zijn vrouw Sjan (de Kraai)
Jacobs in de Molendreef.

Felix en Japke van Oevelen waren kinderen van Elena ("Lintje") Maehielsen, die getrouwd was
met Johannes Cornelius van Oevelen.

Ook was er een “Kontje” oftewel Adrianus van Oevelen die met Maria Theresia Sebrechts was
getrouwd. Deze namen waren in do Molendrcefniet wcg tc dcnken.
Kontjes eerste vrouw overleed in 1910 en zijn tweede vrouw in 1924. Zijn derde huwelijk vond
enkele jaren later plaats. Deze vrouw, Petronella van den Bergh, deed daarover een heftige
uitspraak. Toen Kontje voor de derde keer wilde gaan trouwen Zeiden de I)l.lL1l'Vl'OL1W8I1 onder
elkaar: “Dat is allemaal te doen voor het bed.” (Het woordje seks was toen nog niet zo in gebruik.)
“Nee”, verdedigde Petronella zich met klem, “ik doe het voor de Kont, om deze man te
helpen.....”

Ofde wiegjes van “den Nokker” van Oevelen, of “de Bukes” van Oevelen, Rieneske “de Lekke-
re” van Oevelen of “Janeske Baek” van Oevelen in de Molendreef hebben gestaan is niet hele-
maal duidelijk.
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De aitgebreidejamilie Van Oevelen - Nieuwlaat tijdens het vij igjarige huwelijksfeest in 1909

onder links: Helena Nieuwlaat (7. I2. I849 - 22.7.1889) die met haar man Jacobus van
Oevelen café De Rat uitbaatte. Onder rechts: Adriana Hazen voor café Proost dat zij samen

met haar man "Proosje Frans van Oevelen uitbaatte.
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Café De Goeie (gesloten omstreeks 1930)

Voormalig café De Goeie
gezien vanuit de Kennedy-
laan—>

Iets verder oostwaarts stond
café De Gocie dat werd
uitgebaat door Gregorius Kil.
Deze was houthandelaar van
beroep en had de bijnaam
“De Goeie". Waar die naam
van is afgeleid is niet bekend
maar zou eventueel kunnen
duiden op zijn vakmanschap
of anders op zijn liefdadige
levenswijze. De Goeie had
namelijk samen met Sjef
Withaegs van café het Anker
uit de Onze Lieve Vrouw ter
Duinenlaan wel de naam dat
ze opkwamen voor arme
mensen in Ossendrecht. Hier
was een vereniging, die dat
ondersteunde.

Het café werd omstreeks
1930 gesloten. Sooi en Piet,
zoons van Gregorius, hadden
beiden voor bakker geleerd
en het was Sooi die in het
ouderlijk huis begon met een
bakkerij en kruideniers-
winkeltje.

Zittend links: Gregorius Kil,
De Goeie —>

Broer Piet begon een bakkerij
met winkel op de hock
Dorpsstraat/Eikelhof en het
spreekt voor zich dat zij in
Ossendrecht bekend stonden
als Sooi en Piet de Goeie.
Beide winkels zijn inmiddels
uit het straatbecld verdwenen
en hebben plaats gemaakt
voornieuwbouw.

Een (helaas slecht) beeld uit
dejilm van 1957-)

Pagina I4

l

T IJ D I N G Jaargang 36, 2013 nr. 02



Melkboer en winkelier John van der Poel:(1961 t/m 1994)

John van der Poel, de op een najongste
zoon van Piet van der Poel en Leonie
Schroeijers, was dc hulp van zijn vader
met de melktoer. Toen Piet hiermee
stopte nam John de melktoer van zijn
vader over. John trouwde met Yvonne
Bastiaanse en zij begonnen in I961 met
een kruidenierswinkel, “De Kroon”
geheten.

John zelf bleefmelkboer en reed later
door Ossendrecht met een SRV-wagen,
terwijl zijn vrouw de winkel deed. In
I991 moest John echter vanwege
hattklachten stoppen als melkboer.
Yvonne ging verder met dc winkel
maar in 1994 besloten zij de zaak
de nitiefte sluiten.

Inmiddels had hun zoon Peter die met
een SRV-wagen in Bergen op Zoom
rccd, dc melktoer van zijn vader
overgenomen. Vier jaar lang reed hij
met zijn SRV- wagen door Ossendrecht
om zijn klanten te bedienen. Doordat
hij in 1995 hiermee stopte draagt Peter
wel de eer met zich mee de laatste
melkboer van Ossendrecht geweest te
Zl_|I’l.

Café den Os

Het was na 1880 dat Adrianus Koolen,
landbouwer van beroep en getrouwd
mct Sophie van dcn Bussche, café Den
Os opende. Wellicht begonnen zij hun
herberg omdat de twee zonen voor een
Bclgisehe brouwerij wcrktcn. Later
heeft Jan “Os” Koolen dit oude cafe op

de hoek Molen-
dreef /Bcvrij-
dingsstraat ver-
vangen door
nieuwbouw.
Dit werd einde

café.

\

dejonge John van der Poel

kruidenierswinkel De Kroon

.11.?‘

 :::_

(_Ja” den OS John op pad met zijn SR V-wagen
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Café den Dog [Bogers]

Caféhouder Willem Judocus Bogers had de
bijnaam den Dog. Deze algemeen gebruikte
naam ging later over op zijn nakomelingen
en wordt nu nog vaak gebruikt. Dat loopt
enkele generaties mee. Willem was van
beroep houthandelaar maar ook een kleine
vervoerder van personen met zijn
“paardentaxi” ofwel “dogkar”. In dit hoog
op de wielen staand karretje voor vervoer zat
men dos a dos, dus rug-aan-rug. In Engeland
sprak men van ,,dog cart”. De zit was handig

I..., -
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te verplaatsen en
van achter opkIap-
baar.
Een goed vervoer-
middel, dat in de
grenssteek meer
werd gebruikt.

In 1914 deden Wil-
lem Judokus Bogers
en zijn vrouw Maria
Catharina van Loon
het café over aan
hun zoon Henricus
Jacobus Cornelius
(Riekus), die het
samen met zijn
vrouw Marie Ketc-
laars tot 1920 uit-
baatte. Eenjaar later
namen ze café De

Boulevard op het Hondseind over.
Willem en Maria hadden behalve zoon Hen-
ricus nog drie zonen, n.l. den “Dog” Jan Bap-
tist (1890), Johannes Franciscus (1899),
Leon Ludovicus (1902) en daarnaast twee
dochters, Johanna Catharina en Dimphina
Johama.

Foto boven: een dogcart, waarvan waar-
schijnlijkde bijnaam Den Dog is afgeleid.

"*- * Foto onder: gas-
' ten van café Den

Dog vermaken
zich in de ruin
tervvtjl op de ach-
tergrond o.a.
Louis Ooster-
bosch toekijkt
vanachter de
heg naast zijn
huis aan de Bin-
nenweg.
Herkend op de
foto: staand ui-
terst links Frans
Koolen met daar-
naast Johannes
van Oevelen
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Napoleon Mous (Polleke de Keizer)

Café Den Dog was
eigenlijk één pand
geschikt voor twee
gezinnen. In het ande-
re deel kwam in 1934
Napoleon Mous te
wonen, die in Ossen-
drecht beter bekend
stond onder de naam
Polleke de Keizer.
Napoleon was een
zoon van weduwe
Catharina Theuns
(Kaat Kloes) die tot
haardoodin l934uit-
baatster was van café
“De Kleine Kloes”
op het Hondscind.
Na haar dood ver
huisde Napoleon
naar de Molendreef.
Hoewel Polleke in de Molendreef of cieel
geen café runde was het bij hem aan huis
zeker zo druk. In zijn kleine kamertje ston-
den de bakken bier opgestapeld, wachtend
op het volk dat bij hem altijd wel over de
vloer kwam en waarbij dan steeds menig es-
je opengetrokken werd en de nodige borrel-
tjes werden genuttigd.

i

L LL _ L _ L L, _ L_____- ___ ._ ..L..,-—L ____—L,_—-._ -L-‘—»~_-—-‘er

Foto v.l.n.r: Kees Dominieus (de None), Louis
vd Bergh (Toepse), .lan Bogers (.]an den Dog) en
zittend op de kar Pol Mous (Polleke de Keizer)
poserend voorgarage Bolder-s aan het begin van
de Molendreef
Onder: Polleke de Keizer en limmerman Naard
Musters tussen kinderen. die voornameltjlr uit
de Molendree/'komen.

Na de dood van deze markante man werd
zijn huisje in de Molendreefafgebroken.

Napoleon hield L __-------- L L-L. .-L-- L_.L____L _LLL-L.\
zich onder meer
bezig met het op-
kopen en verhan-
delen van konijnen-
vellcn. Dc meeste
bekendheid kreeg
hij echter vanwege
het maken van vlie-
gers.
De Ossendrechtse
jeugd kocht mas-
saal vliegers bij
hem. Grote of klei-
ne exemplaren, het
maakte niet uit:
alles kon bij hem
besteld Worden.

\
l

-_’t...__.--I

\_\\__'__ ____ _ ____ _, .,—~, __ _ ..___,-~___- -_~-—- -~-_ 1._-- — -L. -_- —-'-='- _ — —'
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Koekfabriek Baartmans / Milanc Univers (1961 t/m 1984)

di-

Rene Baartmans, eigenaar van Milanc Univers

é.

In het jaar 1960 begon dc uit Bergen op
Zoom afkomstige René Baartmans met de
bouw van een koekfabriek langs de Mei-
duinwcg. Dc fabriek kreeg dc naam Milanc
Univers, werd met een tiental werknemers in
1961 opgestart maar groeide al snel uit tot
een bcdrijf waar eind jaren zeventig ruim
tweehonderd mensen een baan hadden.
Vele jonge Ossendrechtse jongens en meis-
jes vonden er hun werk maar ook vele oude-
ren verdienden er de kost.
De meisjes en vrouwen stonden in de fabriek
schachten te vullen of bedienden de inpak-
machines terwijl dejonge en oudere mannen
in de bakkerij of in het magazijn hun werk-
zaamheden verrichtten. Naast de produetie-
medewerkers had je verder ook nog de
onderhoudsmonteurs, de chauffeurs en het
kantoorpersoneel.
Dc bekendste producten waren de Butter-
keks, de Granola‘s en de beroemde Prince
Fourré.
Bchalvc dat dc kockjcs op dc Nederlandse
markt verschenen werden ze ook uitgevoerd
naar Belgié, Frankrijk en Duitsland.
Omstreeks 1970 verkocht René Baartmans
de fabriek aan de Engelse nna General Bis-
cuits waannee ook de merknaam LU
geintroduceerd werd.

Deze naam is
afkomstig van
het Franse
b a n k e tb a k-
kersechtpaar
Lefevre-Utile.
Banketbakker
Jean Romain
Lefevre, die
gehuwd was
met Pauline
Utile. maakte
in I882 het
recept voor de
petit beurre
koekjes en cre-
eerde hier-
mee een com-
pleet gamma
nieuwe koek-
jes waarmee
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hij in korte tijd de gehele
Europese markt ver-
overde.

In 1886 begon hun zoon
Louis op industriéle wijze
met de fabricage en het
succes was zo groot dat in
het jaar 1899 in zijn
fabriek niet minder dan
duizendmensen werkten. . - ~
Doordat General Biscuits -. 1,.
overging tot productie van ,__,__
deze koekjes
werd LU ook
hier in Ossen-
drecht een be-
grip.

In 1981 werd
dc naam van
de fabriek
veranderd in
United Bis-
cuits en volg-
de er samen-
werking met
andere

gte.
De fabriek draaide
op volle toeren cn
het kwam dan ook
als een donderslag

‘ V bij heldcre hcmcl
-._-.:.; toen in 1983 de eer-

BI$¢IH1'8\ ste geruchten de
I.EI:HlF1E'UTII.E I rondc deden datde

I koekfabrieken in
L Nederland en Bel-

LU

15-4-

1 koelr/abriek
Milanc Uni-
vers / United Bis-
cults

<— de mede-
werksters
Maria van den
Bergh, Marie-
L0uiseHngens
en [neke van
Oevelen aan
de arbeid.

T W

Ossendrechtse koekfabriek gesloten zou
Worden vanwege te weinig uitbrei-
dingsmogclijkhcdcn.
De sluiting werd in 1984 een feit; een
gedeelte van het personeel werd over-
gcplaatst naar Hcrcntals in Bclgie en naar dc
koekfabriek in Dordrecht.
Het Ieegstaande fabriekspand in Ossen-
drecht werd in gebruik genomen door steen-
fabriek Boudewijn, maar toen ook dit bedrij 1°
in het jaar 2004 verdween, kwam het com-
plex leeg te staan.
Het gebouw geraakte meer en meer in verval
en toen er in 2006 een verwoestende brand
uitbrak was dat de genadeslag en volgde er
afbraak.
De koekfabriek is nu volledig uit het straat-
beeld verdwenen, Wat overblij ft zijn de
mooie herinncringen aan deze fabriek die bij
velen nog lang zullen blijven voortbestaan.
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Steenfabriek Boudewijn (van 1964 t/m 2004)

Eind jaren vijftig van de 20e eeuw De initiatiefnemers waren de gebroeders
ontstondcn er plannen om in Ossendrecht Van dcn Brink, a <omstig uit hct dorp
aan de Meiduinweg een kalkzand- LiesselinhetoostenvanNoord-Brabant.Zij
steenfabriekopterichten. lieten grondonderzoek doen in de

aangrenzende bossen van eigenaar De
Leeuw om na te gaan of er
voldoende kwalitatief geel

' Q -\ zand ter beschikking was.
I Dit bleek inderdaad het

, geval te zijn waarna een
afgravingcontract op-
gesteld werd. Begin jaren
zestig startte de bouw van
de fabriek en de werving
van het bcnodigdc per-
soneel.

In 1964 begon Stccnfabrick
Boudewijn met een 25-tal
medewerkers en met
behulp van twee enormc
steenpersen aan de pro-
ductie.

Het proces bestond uit het
opgraven van geel zand dat
via transportbanden naar
een zeefinstallatie werd
gevoerd. Via deze instal-
latie waar leem en steentjes
werden afgeseheidcn, ging

l het gezuiverde zand door
middel van transport-
banden naar dc opslagsilds
in de fabriek. Van daar af
werd het zand naar een
voormengcr gclcid waar het
vermengd werd met onge-
bluste kalk en water. (92%
zand,7% ongebluste kalk en
1% water) Vanaf de voor-
menger kwam het mengsel
in een reactor terecht.
Voordat het meng-sel naar
de steenpers ging werd het
nog door een namenger
gevoerd waar water en
kleurstof toegevoegd kon
Worden.
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In de steenpers werd het meng-
sel in de zgn. stempels gebracht
om daarna met grote kracht tot
een bepaalde steenvorm te wor-
den geperst. De verschillende
stempels waren bepalend voor
het steenformaat. Zo was er o.a.
Maas-, Waal- en Amstel-
formaat. Vanaf de persen wer-
den de gevormde stenen met
behulp van een traversie-
wagen de horizontaal liggende
stoomketels ingereden.
Deze ketels werden vacuiim
gezogen en er werd stoom in
gevoerd, die 8 tot 12 uur onder
een druk van I0 a 12 atmosfeer
stond en een temperatuur van
ca. 180/200 graden Celsius.
Hierdoor trad een chemische
reactie op tussen de ongebluste
kalk en het oppervlak van de
zandkorrels. Het zo ontstane
calciumhydrosilicaat zorgde
ervoor, dat de zandkorrels ste-
vig aan elkaar hechtten. Het
zand nam dus actiefdeel aan de
verharding.
Als het proces voltooid was,
werden de stenen uit de ketels
gereden en op het tasveld
geplaatst en waren ze klaar
voor transport naar de bouw-
plaatsen.
Hiewoor waren verscheidene
transportondernemingen ver-
antwoordelijk waaronder de
Ossendrechtse transporteurs de
gebroeders Kil en het bedrijf
Cees de Wit.
De kwaliteit van de stenen was
uitstekend en de vraag werd
dan ook steeds groter.
In de loop der jaren werden er
onder meer twee persen en en-
kele stoomketels bij geplaatst.

Na dc sluiting van de naastlig-
gende koekfabriek Milanc Uni-
vers werden die gebouwen
overgenomen door de kalk-
zandsteenfabriek en ingericht
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als kantoorruimte en zagerij voor kalkzand-
steenelementen.

Omdat met name voor de elementen de
kwaliteitseisen groot waren werd in 1993
een Wasinstallatie bijgcplaatst om het
opgegraven zand nog grondiger te kunnen
zuiveren.
Toch naderde het einde van de kalkzand-
steenfabriek. Door de hoge productie
geraakte het beschikbare zand op en moest
er Worden uitgekeken naar een ander
afgravinggebied. Het aangrenzend terrein
van voormalig sanatorium Dennenheuvel
werd aangekocht waama een afgraving-
vergunning werd aangevraagd, maar die
werd niet verleend. Ondertussen was de
fabriek overgenomen door het Centrale
Verkoopkantoor Kalkzandstcenindustrie,
kortweg CVK genoemd. De vraag naar
kalkzandsteen werd echter minder en na
sancring werd stcenfabrick Boudewijn in
2004 gesloten en afgebroken.
Het gehele terrein ligt er nu troosteloos en
verlatcn bij .

De zandgroeve was, na de ontdekking in het
jaar 2002 van de twee miljoen jaar oude
grondlaag, nog even in beeld om als
toeristische trekpleister te gaan dienen.
Jammer dat dit niet verder ontwikkeld is,
vooral omdat de groeve zonder meer een
leerzaam en mooi gebied was. Er waren
zelfs leerlingen van de Hogeschool
Larenstein in Velp die er een afstudeer-
project met lakpro elen van maakten. Dit op
initiatiefen onder begeleiding van Benegora
en gcsubsidieerd door dc gemcentc
Woensdrecht.
Het terrein, waar tot 1960 in de bossen drie

gele zandduinen lagen, was de speeltuin van
veel kinderen. In de zomervakanties en na
schooltijd lag je dan ook complete gezinncn
naar de Ostrechtse koepels gaan waar de
kinderen zich vermaakten met het bouwen
van zandkastelcn of het maken van knik-
kerbanen.
Nadat de afgravingen waren begonnen werd
het gebied langzaam maar zeker omge-
toverd tot een soort maanlandschap. Er
werden interessante kleurrijke grondlagen
blootgelegd en er ontstonden meertjes die
steeds zich door de afgravingen over het
gebied verplaatsten.
Vanwege instottingsgevaar was het ver-
boden terrein, maar wie het toch waagde om
het te betreden kon werkelijk genieten van
een prachtig landschap —>
Na sluiting van de fabriek werd de groeve
dichtgegooid. Het gehele terrein, inclusief
Dennenheuvel, werd in 2006 opgekocht
door invcsteringsmaatschappij Vestia.
Deze had grootse plannen maar tot heden
zijn het luchtkastelen gebleken, zeker nu
Vestia door de financielc crisis en wanbclcid
in grote nanciéle problemen is gekomen.

In 2011 kwam dc groeve in opspraak omdat
men het als mogelijke locatie wilde gaan
benutten om er een asielzoekerscentmm te
vestigen. Tijdens een informatieavond op
het gemeentehuis in Hoogerheide zorgden
hevige protesten van met name om-
wonenden in Ossendrecht voor grote
beroering. Het resultaat: de vestiging van
een AZC werd tot grote opluchting van de
bevolking afgeblazen.
Het terrein is nu, in hetjaar 2013, nog steeds
in handen van Vestia, wat er in de toekomst
mee gebeurt blij ft een grote vraag.

W

tje.

Café Proost

Polderwerker Frans van Oevelen begon rond I902
naast zijn beroep als landbouwer ook samen met
zijn vrouw Adriana Hazen café Proost met aan de
overkant van de straat nog een kruidenierswinkel-

l 1;‘ ‘
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Familie Van den Bergh (Den Toeps)

Toen Louis van den Bergh en Mathilda
Hazen na hun trouwen op 23 september
1912 tegenover het terrein van de vroegere
steenfabriek Boudewijn gingen wonen
begonnen ook zij met een kruideniers-

Lo ' en Mathilda van den Bergh Hazen met
hultudste zoon John

\‘

fut.

winkeltje. Dit zetten zij voort nadat ze in
1931 naar de hoek Molendreef/Breestraat
verhuisden. Louis ging met een kar, die
getrokken werd door ezelin Koera, langs de
huizen om zijn waar aan dc man te brengcn.
Louis en Thil kregen vier kinderen: drie
jongens, John, Bonny en Marte en één
meisje dat dc naam Marie kreeg.
Naast hun eigen kinderen namen zij ook de
zorg op zich van Bertha Comelissen, een
buurmcisje van Wie dc ouders niet in staat
waren om haar op te voeden.
Louis had de bijnaam den Toeps en zoals
gebruikelijk in die tijd werd die naam
overgedragen op zijn kinderen.
Hun kruidenierswinkeltje werd nog voor de
oorlog gesloten.
Hun oudste zoon, John, was gehandicapt aan
beide voeten. Koos hij daarom het beroep

"N-q_',

van schoenmaker? In dc ouderlijke woning
had hij een kamertje ingericht als
sehoenreparatiewerkplaats en menige
Ossendrcchtcnaar wist dc weg hier naar toe
te vinden.

jongste zoon Marte van Toepse

1 Marte, de
jongste zoon van Louis en Thil, kreeg grote
bekendheid vanwege zijn capaciteiten op
het gebied van het bouwen van raee etsen.
In Tijding 2009-1 p.19 is al aangehaald dat
Matte de meesterkneeht was bij Rene
Wouters (en later Henk van de K1oof,) van
de in de jaren vijftig van de vorige eeuw zo
bekende Remy- etsen.
In 1965 overleed Louis en zes jaar later zijn
vrouw Thil. John en Bertha waren niet
gehuwd en blcven in het ouderlijk huis
wonen. Bonny en Marie waren naar Putte
verhuisd.
En toen schoenlapper John in I983 op 70-
jarige leeftijd overleed, bleefBertha tot haar
dood in 1996 alleen achter in de woning op
dc hock Molcndrcefl Brccstraat. Daama
werd het pand verkocht.

Slot
Bij onze vcrkenningstocht door het heden en verledcn van De Heide is wel duidelijk geworden
dat hier in ruim honderdjaar tijd enorm veel is veranderd. Wie had kunnen denken dat dit deel van
Ossendrecht, dat in het begin van de vorige eeuw gezien werd als het armste van ons dotp, nu in de
laatste deeennia zou uitgroeien tot een zeer welvarend gebied? Bijna alle kleine arbeiderswo-
ninkjes zijn verdwenen, een chique villawijk, complete bungalowwijken en woonwijken hebben
de plaats ingenomen van waar eens zandboeren en arbeiders keihard moesten werken om de kost
te kunnen verdicnen. -7-
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Schansen in onze omgeving
Samengesteld door Jopie Daalmans

ijdens de Tach- f ,\. '“"" verscheurd wat aan
tigjarigeOorlog ‘_ ._ sa_ntv let elkaar vastzat of in
werd voor aan- - 5 ' I." M," SL1“ , oude staat terugge-

val en verdediging, .‘-'15,“ - ‘fa 1:.;v,,.5;v I;keerd door aanslib-
waar mogelijk of no- 4.. - ‘"4 ‘ "' \" 1" - ~ ‘ bing. Zo ongeveer
dig, gebtuik gemaakt ‘ I -. '_ I _ U I waar de Sehelde en de
van for-ten en schansen. .-‘=;1;;';""\ ' ' I Honte zich afsplitsten
Een schans is een zelf- ““”“"‘ __ - . bouwden de Span-

, I 1‘
standig te beschermen - Qt “ - - jaarden in 1628 een

. . ,’ Ii '_ . . .aarden verded1gmgs- ¥ * g n1cuwcschans.H|er1n

/ti‘

-»"+

ns,-,-
1i0‘' is' Dgeart . _\-V‘5: . (A, I

werk, vaak voorzien , V’ i de buurt van Zandvliet
van bastions en meestal ; - , lag een klein eilandje,
kleiner dan een fort. Hoogerwerf, alleen
Het is dikwijls een geschikt om wat vee
terrein met gracht , _,__ a ,; op te weiden. Aan de
eromheen in een ge- ; . rechterkant liep een
bied met veel natte, -" f_. I - -' zijarmvandeSche1de,
moerasachtige gron- * . A ' n1. de Agger en links
den. rt, , I (A-I; ' de Cromvliet. Deze
Een tijdelijke schans schans werd aange-
maakte deel uit van legd om het Lillo
linies waarmee een vesting werd ingesloten moeilijk te maken maar werd in 1643 door
tijdens een beleg en kon ook dienen als Staatse troepen veroverd. De Nederlanders
bescherming van een legerkamp of begonnen met een gracht vanaf de
bruggehoofd. De vonn van een schans kan Kruisschans, niet ver van Antwerpen,
vier-, vijf- ofzeshoekig zijn. richting Stabroek en verder naar Zandvliet.
In het bij de kaart horende artikel wordt De Spanjaarden pleegden er aanslagen op en
vermeld dat de Prins van Oranje in 1627 ook ontstond schade door hoge watervloe-
aandacht kreeg voor wat dc Spanjaarden aan den. Op een dijk vanaf Blaeugaren richting
de Sehelde deden. In datjaar is ons land nog Lillo en tussen verschillende armen van de
steeds verwikkeld in de Taehtigjarige Sehelde hebben de Staten Generaal veel
Oorlog en wordt het leger geleid door schansen gelegd. De prins van Oranje
Frederik Hendrik, de jongste zoon van onderkende de waarde daarvan en gebood
Willem van Oranje. De belangrijke stad op het grote eiland tussen het Stoofgat en
Antwerpen is in die tijd omringd door twee Blaeugaren een royale schans aan te leggen
sterke schansen, nl. Lillo op de Brabantse met vier bolwerken. Vanuit Zandvliet
kant en Lielkenshoek op deVlaamse. Na de probeerden de Spanjaarden dit te
val van Antwerpen in 1585 werden deze verhinderen. In 1632 heeft graafWillem van
twee aangestuurd door het Staatse leger. Nassau de Kmis- en St. Jacobssehans
Hun taak was het scheepvaartverkeer van en veroverd en een dijk doorgestoken. Het
naar Antwerpen te controleren en belasting water kwam tot de stad Antwerpen. Alle
te laten betalen over de in- en uitgevoerde nieuwe Spaanse schansen verloren daar hun
goederen. Dit alles in het belang van de nut. Daarop besloot de Staten Generaal er
havens in de Noordelijke Nederlanden, ook sommige fortente ontmantelen.
vooralAmsterdam. Fort Lillo en Lic <enshoek bestaan nog
Dit gebied rond Lillo en Lie censhoek is steeds, nu door de Belgische regering
waarschijnlijk eeuwen daawoor een geheel aangewezen als beschermd monument.
geweest, maar door vele overstromingen is
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S A N T V L I E T.
cm ktceek die me: fimyckcn en fpmyzm van‘: nam: but
\>¢d¢¢l=t Is . ccn deel op wagcns gcvocrt , t'l'amcn bcfcz
me: neon Soldatcn , die door he: vcrdmnckcn land: mf-
fchcn dc Schcldc cn dc Hontin zuyd-Bevelant quamcn,
waemcmcndc den :i;dr, dare: luncl volck was, mil: dat
dc mwoondcrs mcc : nacr dc Godfchc muck: wacrcn.
Mac: dc zcc , eerder alffc gehoopt hadden, a oopcndc ,
haddc dc acnkomcndc van dc dijck van zuyd:-Bcvcland
{Q0 Y¢rr¢ gcfchcydcn , dad‘: van wcgcn he: ijck qua-
]l_|Ck :1: vocr, noch met fchuytcn tc land: kenden taken =
nadcn cvcnwcl uy: dc fchuytcn en quamcn zen; mac:
luncl Soldaxcn uy: dc Rad: gcfondcn , buyzen den dijd:
h1¢"'°"°°"¢ Ii¢ , en op den di;ck ccnigc kcrmis-vacn-
dd!" “¢11¢fld¢ 1 hebben met dcfcn bcclncgclijckc fchijn
dc Spamfchcn vcrlizhxickr. Dacrcatulfchen quzm he:
vole? van alle kanrcn in dc: had! by ccn, foo wel dc Ca-
!h°1'J¢k¢ >dic dacr veel jn, als van ander: gc nrhcdcn,
om ffgmcndcthandt hcc hacrc re bcfchcrmcu. Als dc
Spacnlchc dcfc gc cn hadden , jnfe :'Schecp gcgaen ,
en wmrhren by het Eylandckcn Rilandc dcnvlocnom dc
Schcgxn van den nth: cc krijgcn , voeren foo door dc
Sch: dc acnecn km cylandckcn , alleen be uacm om
lune! vcc rc weydcn , onn-en: clacr dc Scbgdc en dc
Hand: van mzlkandczcn fchcyden. Di: cyland: heat
I-longer-wcrf, am wicns rechtc zijdc een ‘arm vandc
Sch: dc loopt, dic : A :1-,cn acn d'andcr zijdc can clie-
1': Cromvlicz nocmen.sgHic: hebbcnfedcn vicrden van
Oogfl-macnl: 16:8 een Schan; begonnen cc maken, en
kons nacrdcr den A can redone , om vryc: over en
wcdcr rc vaxcn, om Lillo u: bcnauwcn , ma:
van dc Staten verovcn , cnalfoo beer dclfcyn dzcr med:
sebrokcn. Een Zceus Schip, dz: dact opdc wachc I ,

ad: H311: {Ehadc acn dc ovcrvarendc , door dicnfc c
lamp cabuyckla ,n:mallecnvi¢:fch en h

5» volck, vol y zwci-‘tab. Dcandcre Schcp:ruy:l;?o-
land:gefondcn.wic:dcavan':h;rl¢;fn5:fch\a, wclckop
dm rabanzfchcn kan: en in 'r y ekcu waar: rugge
5:121:11. Maerdiebykxgcnop Zoamde waclu: mo-

houdcn , hadden geenpooc. 1'ocSanrvlie: is cock
ca:grooceen 'crckcSchan 'c,me:fevcnbolwacbca,
gdcglarandmmdendijchdichavdbhndcvmha
waafchqrmamec ander: up den vegans: Anaer-

Id;-0
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P61, ¢¢ i'dds om Egan gefcyz is , eenfdech om het bo-
pcn uy: Bergen op oom re bclcmm, cu dat: gm-zq ;¢
maken , dz: fond: mogcn dienen roe dc bckgqmgg ,1“
kl"Rid!» foo vcrrc die by der hand: cnoncn uncxdc;
Tot dicn cyndc i '=: een graft Mi van dc K11115-
fchan i: , niet vcrrcvan Anrwcrpcn gdegcn , nae Sta-
brocck, en voons nae Sann'licx,om dc vitlualic en 151°.
niric [onder gene: en met klcync ko cn oven re voqm,
Mac: def: wcrckcn jn vctlloozt , ccnfdccls door ong¢.
luck , en ccnfclcd; door quad: aen agcn wand: Spam-
fch h Wm! ‘kn twcedcn O&Ob¢t heeft in Sznlvliq
ccn onvcdi ‘ brandr, al dc huttcu , en duvic: kon.
dc vmcn , Benedcn Lillo hebben dc cnckc
vlooclcn binnen dijck: veel fchorrcn en §r '¢|g vm gm
g=I\I¢_kI» van welck dc nacftc Blaeugaren e|:t,w3¢g van
can meuwcn dycknaex Lillobopc. Op defcn égck , :11
rulfchcn vctfchcydcn armen van d: $chc|cl'c hcbbm d¢
Vcrecnghdc Staten ved $ch:.n ':n gclcyt. Vele]: dc
Spacnf cnavolgendqhebbcn zcgen over Samvlzc, :|,:|1
h¢5K°°53 , oockccnfongccnanckrzmaczdxz, cam.
deze Spacgafghe we-rckcn ,h:lsb‘:::k dc onai acgjck dug.
men Ilil-C meek , grqggg ¢ cn
van delwogc vlocdgfx Dc Prince van omj q.
lhcndc wancrom ' , gebood: darmcn ‘r grooc&eEy-
landttulfchm 25% cnlhcugu-cnopdc rivi::gc-
|q;¢II;l6udcmc:ecnlYaclc$ch:.n 'cvm vicrbol|rcn:-
kcn_ve: c:cken,cnin cgn anrwecravclijnsmakcn ,
dcnvacrwacnacsdcrlcydcn, om dc has :1: vazkiq.
ncn , died: Soldacen mee ecu
V_'cIckgd'chic:is,n.ie:: duhgdig an am-
vhc: met fchiercn en u llet: muzluen re bde:_
tea. In ': jazz :63: bec Gracf\V1llc|nmnN; i;_¢¢¢
Kmys ¢n$.iJa:koh Schan iznvczurcmcn dmcqupq.
l¥=1=1¢h=r " , edeAull::mm¢l,

0:5:-whet Ian: lhcn“,
welcktzclrnjedxnuureunu dc adz Anti:-pm
"°¢Y‘I ' 55' 517006 malen}-
1¢a¢m¢¢w;s:Z==r=n‘=°‘§|'_:..n"§..in4.;“I;:.'..°§,,.,,;¢
 ; hocwdfc dnenn Smtvliu nochlhuck

lsmedcO0l u:k&tdeVu'I::I:l§"'=“‘"'$'"'"'=‘".",:r°"=*""'=* eb'en,om nnngenden

Om deze kaart (p.25/26), uitgegeven in Amsterdam in 1627 door Jansonius naar een kaart van
Blaeu, goed te kunnen bekijken is het aan te bevelen hem ruim een kwartslag naar rechts te
draaien.

(Op de tabula hiemaast staat: 't Fort bl]
Zandvliet waarbij weergegeven wordt de
stromingen, beddingen van de rivier,
gelegen tussen Bergen op Zoom en
Antwerpen)

Bronnen van de samenstelling:
Schansen daerontrent, auteur
hoogstwaarschijnlijk Hugo dc Groot.
Be/cnopte geschiedenis, Lillo en
Lie?/ker1.slz0ek, auteur Prof. Dr. .I.M.G.Lcunc
(sept. 2008) -1-
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SCHATTEN IN ONS

MUSEUM DEN AANWAS

og enkele voorwerpen uit onze "koperkast" die zich in de achterkamer van ons museum
bevinden, en tegenwoordig allemaal een moderne vervanging hebben. In déze uitvoering
kom je ze in ieder geval niet meer tegen

Koperen petroleumstel met kof ebrander

De tijd dat men zelf de
koffie brandde ligt al lang
achter ons.

0.0. .-::::::. We vermoeden dat het |n
'¢:¢" dejaren dertig van de 20“

° eeuw, tot na de Tweede
Wereldoorlog nog
gebruikelijk was. In ons
museum ligt de brander op
een petroleumstel, maar
vermoedelijk werd het
branden meer op de
(plattebuis) kachel gedaan.

Q.IO SOD QIOQUOICOOUQOQ‘IOU

OI IO O
I

De koffiebrander is geschonken door de familie A.L.
Kil-v.d. Velden uit Ossendrecht en het petroleumstel
daaronder door de familie A.J. Buijs uit Roosendaal
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Waterketel

De ketel stond altijd op de kachel, zodat
warm water voortdurend voorradig was, mits
de kachel brandde natuurlijk. Met dit water
zette je bijvoorbeeld koffie of thee. Met
behulp van een netje kon je er zelfs eieren in
koken.
De kruiken voor de bedstee werden ermee
gevuld, evenals het teiltje voor het wekelijks
bad van het kroost. En natuurlijk stond de
ketel op voor afwaswater. Een veelzijdig
keteltje dus.
Geschonken door M.J.M. Hoppenbrouwers
uit Oudenbosch

Stoof

Ook kon je met het verhitte water de stoof
vullen om je voeten te warmen. De met
velours bedekte bovenkant maakte het extra
comfortabel.

De warmwaterstoof is geschonken door fam.
C. D. J. Leenaerts uit Ossendrecht. Dit
voorwerp staat midden op de middelste
plank van de kast. (Zie vorige pagina
linksboven.)

Winkelkoffiemolen

Deze koffiemolen werd gebruikt in de
kruidenierswinkel. Wilde men gemalen koffie
kopen, dan werd eerst de hoeveelheid
koffiebonen afgewogen en vervolgens ter
plaatse gemalen.
Ja! Het duurde even voordat men een pond
gemalen koffie had gekocht!
Geschonken door mevr. J. C. Hoek uit
Hoogerheide.

tekst en fotografie: Franka Stoutjesdijk en Adrie Rants

$4»
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TOESPRA OK

door Jan Luysterburg

5

Ti!
J_u9.'4P,é '
11'1"" ' T -

oven av‘-_p

1962 was ut jaor, da Mies Bouwman dur
éége onstaarfeluk mokte meej eur
Ieegundaoriese marreton-aksie Oopen ut
Dorp.
Da was ok de teed, da te oplééding vur
ondewvéezers en onderweezeresse nog
gewoon 'kweekschool‘ jéétte, al adde wij
ut avvetoe un bietje stoeferug oover
'peedagoogiese akkedeemie'.
Ik zaat toen in de vierde klas van de
kweekschool in dun Ouwenbos, op Sint
Lewie, bij cle broeders. Aon dun
ooverkaant was de meskuskweekschool
Sint Anneke en un paor kieloowmeeters
vedder adde nog de meskuskweekschool
Ut Wit'of in Ette. Sint Anneke was jéél
streng wa betre ut uit mekaore n'ouwe
van de geslachte, de zusters van Ut Wit'of
waore ietske meejgaonder wa ta

d'aongaot. Ik ad dan ok op Ut Wit’of un vriendinneke, waor ik tweej of drie kjéére pur week
un brief van kreeg en waor ik net zoow veul brieve naor trugstuurde. Mar we zaage mekaore
bekaant nwoot.
Nouw was ur jinne kjéér pur jaor un dag, da d'al die jongus en meskus mekaore vrij mochte
zien en spreeke. Da was teédus de Kao Oow, de Kultereele Ontmoeting, die omstebeun
gouwe wier op Sint Lewie, Sint Anneke en Ut Wit'of. Da jaor was Ut Wit'0f aon de beurt en ik
was ur as de kiepe bij om mun éége aon te melde vur de organniesaosie. Die vurbespreekinge
waore arstikke leutig, al zaat ur altij un non bij om de boel in de gaote t'ouwe.

Daor kwaam nog bij, da munne maot aon
kwaam zette meej un meske en vroog of ik
nie meej Wouw doen meej zollie aon un
vurdrachje. Netuurluk wouw ik da! We
verzonne un sprookje over un prins, die
verloofd was meej un prinses, mar die
prinses wier verliefd op un schoenmaoker en
net vur de bruiloft von ur un geveoht plaots
tusse de prins en de schoenmaoker, die alle
tweej zoow aart moogeluk aon de prinses
trokke. De schoenmaoker won netuurluk,
want ut was ommus un sprookje. We gienge

F '

A
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da zonder woorde uitbeelde, un soort kruising tusse pantoowmiem en ballet. De bijpassende
klassieke meziek adde me opgenoome mitte baandrekordur.
De uitvoering van oons sprookje verliep vlekkelwoos. Aon ut end van de vurstelling vloog de
prinses in mun aareme (want ik was de schoenmaoker) en omda d'ut gurdeén van ut tenéél
langzaom dichtgieng, onder de machtege klaanke van Tsjaikowski, bleeve wij in mekaores
aareme nog lekker wa staon naogeniete van ut suukses en ut applaus. Jammer genog duurde
da nie laank, want de non die ut gurdéén bediende kwaam meej gaank naor oons toe.
‘Dat was heel mooi, hoorl‘, zeej ze, en swees trok ze oons uit mekaore.
Effekus naoderaand kwaam oonze dirrukteur, broeder Venerandus, méén vertelle, da d'66nze
vurzitter zun eége nie lekker voelde en da d'ik in zéén plek ut daankwoorcl mar moes spreeke.

Ut daankwoord, ochaareme. Da was ieder jaor presies utzelfde. Van iedere kweekschool un
afgevaorcligde, die in un toespraok volgus un vaststaond rietewéél alle betrokkene bedaankte,
jéérst zuster Die-en-die, dan broeder Zus-en-zoow, en gao zoow mar dur. Naor iedere naom
wier dur dan uitbundug gapplaudieseerd en gejoeld, want dur wouw nog gimrnééns naor uis
en ut moes dus zoow laank moogeluk gerokke worre. En da dan driej kjéére aachter mekaore!
Daor ad ik nouw 's jéélemaol gin zin
1n.
De jongejuf -ouw van Sint Anneke ad
dur toespraok keurug netjes afgewaarkt
en toen was ik aon de beurt.
'Lieve allemaal ...‘, zoow begon ik,

want zoow ad Mies Bouwman ok veul
suukses gad. Ut was nie volgus ut
vurgeschreeve rietewéél, mar ut viel
goed. Luid applaus en gejoel. Tot ik
vervolgde: 'Ik sluit me van harte
volledig aan bij de vorige spreekster.
Dank u!‘ En daorop liep ik, naor un
klééne buiging, trug naor mun plek.
Ik zaag, oe broeder Venerandus jéérst
un bietje wiet wier en daornaor Iwood.
IJ stong op, liep naor de miekrefoon en
raotelde schéénbaor onbewooge asnog
naomus méén ut bekende riedeltje n'af.
En teege da te jongedaome van Ut
Wit'ofdur1ittenie afgewaarkt ad, was
volgus méén alles awwir vergeete. lk
eb ur in ieder geval nwoot mir iets
oover gwoord.
Avvetoe denk ik nog wel is tmg aon
die gebeurtenis. Ik eb toen veul méénse
teleurgesteld. Mar ik vin nog steeds, da meen optreeje toen de beste toespraok was die ik ooit
gouwe n'eb. En daor blééf ik bij.

Eerder voorgedragen op 23.11.2011 in zaal Boer Goossens te Den Dungen tgfdens de
boekpresentatie van ONDER ONS GEZEGD IN BRABANYY -1-
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'FIiegerhorst Woensdrecht'
en Perforated Steel Plates

door Fred van Hilten

Een vondst met geschiedenis

ij het grondwerk voor de nieuw-
bouw van het LCW zijn onlangs op
verschillende plaatscn Perforated

Steel Plates uit de grond tevoorschijn
gekomen. En die 'rijplaten' hebben een
geschiedenis die het waard is om hier te
vertellen.

De Perforated Steel Plates dateren niet uit de
Tweede Wereldoorlog, maar uit de periode
net na de bevrij ding.
De platen, die aan elkaar gekoppeld één
geheel vormden,werden toen gebruikt om de
landingsbaan geschikt te maken voor de
zware Engelse transponvliegtuigen. Het
daarvoor bestemde veld bestond uisluitend
uit gras en was alleen door Duitse jagers
gebmikt.
Er mocten duizenden van deze platen zijn
gebruikt. Ze pleegden een aanslag op de
vliegtuigbanden, die er enonn van sleten.

KLM
Vliegveld Woensdrecht was voor de oorlog
niet veel meer dan een drassig terrein,waar
men niet veel mee kon beginnen.
Toch besloot cle gerneente in t934 het terrein
geschikt te maken voor de luchtvaart, omdat
men hoopte de KLM voor dit terrein te
interesseren. Door gelclgebrek kwam dat
maar beperkt van do grond,maar vanaf r9i5
werd het terrein gebruikt door de lokale
zweefvliegclub. In 1939 besloot de
gemcentc het plan voor een 'echt' vliegveld
op te geven en het terrein te verpachten als
landbouwgrond, maar de mobilisatie op 1
september I939 stak daar een stokjc voor.

Voetbalveld
Ondanks de versperringen die er waren
aangebracht, werd het terrein al op I4 mei
1940 door de Duitsers ingenomen. Kort
daarna vlogen er de eerste Messerschmitts,
die later werden ven/angen door Focke
Wulfs. Direct na de bezetting werd het
vliegveld vergroot. Daardoor verdween de
Kooiweg en werd het aangrenzende
weiland, waarop tegenwoordig het indus-
trieterrein ligt, bij het vliegveld getrokken.
Om de grasmat te verbeteren (er was geen
verharde landingsbaan) en uit te breiden,
werd zelfs gras afgestoken van het plaat-
selijke voetbalveld. Uiteraard werden er ook
verdedigingswerken gebouwd, waarvan er
tientallen zijn overgebleven. Enkelen
hiervan zijn opgenomen in de geluidswal
van de recent aangelegcle rondweg. De
Flakbunker aan de Buitendreef werd on-
langs geheel gerestaureerd. Ook werden er
legeringgebouwen ncergczet in dc omge-
ving, waan/an een deel tot op heden wordt
bewoond.

Herstel landingsbaan
Tussen juli 1943 en september 1944 is het
vliegveld een aantal malen gebombardeerd.
De Duitsers maakten er toen al weinig
gebruik meer van. En in oktober 1944 viel
het vliegveld in geallieerde handen. Omdat
het zo zwaar beschadigd was en de Engelse
RoyalAirforce het zelfwilde gebruiken voor
hun Spit res, werden herstelwerk2aam-
heden uitgevoerd.
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De kaart van 'Fliegenh0rst Woensdrechf. Linksboven is 'de V7jj§pr0ng'0 ve1 'Herman Goring P1atz'. De
weg die vanqf die vij}‘$"prong keurig oost/west gericht is, is de huidige Oost— Westlaan, waaraan
tegenwoordig het stafgebouwg Fysieke Distributie en de nieuwbouw v00rAv1'0nica liggen. Met een enkele
stippelltjn — — is de Kooiweg aangegeven, die door de Duitsers werd verwijderd en na de oorlog opnieuw
werd aangelegd. Met een dubbele stippellijn = = is de huidige weg vanafde tegenwoordige hoofdpoort
aangegeven.
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Een paar van de jolaten met hist0rie', die tevoorschijn zijn gekomen bij' de nieuwbouw. Ze zzjn
geschonken aan het lokale (particuliere) oorlogsmuseum aan de Putseweg 60 te Ossendrecht (op
ajspraak te bezoeken, tel. 01 64-674534).

Z0 werd de zwaar beschadigde landingsbaan
hersteld met Perforated Steel Plates (PSP‘s)
die, aan elkaar gekoppeld, een aaneengesl0-
ten baan vormden. In de laatste oorlogs-
maanden werden vanafwoensdrecht diverse
geallieerde acties uitgevoerd. In mei 1946
werd het vliegveld of cieel overgedragen
aan de Nederlandse luchtstrijdkrachten.

Plattegrond toen en nu
In het boek 'Vliegvelden in oorlogstijd' is de
hier afgedrukte plattegrond van 'Fliegerh0rst
W0ensdrecht' opgenomen. Ik heb me eens
verdiept in die plattegrond,om te kijken of ik
een vergelijking kon maken tussen ‘toen’ en
‘nu’. Bij ander historisch onderzoek, waarbij
ik kaarten uit heden en verleden met elkaar
vergeleek, was het me al opgevallen dat
wegenpatronen op kaarten uit het verleden
vaak honderden jaren later nog terug te
vinden zijn. Dat is met deze kaart niet anders.
Linksboven zie ie een opvallend kruispunt
waarvij fwegen bij elkaar komen. Deze plek,

die vandaag de dag nog steeds op de basis
ligt, staat al ver voor de oorlog bekend als 'de
Vijfsprong'.
Vanafdit punt leidden de wegen naar Bergen
op Zoom, Huijbergen, Hoogerheide,
Wouwse Plantage en Hoogerheidensche
Plantage (dat nu niet meer bestaat). Het was
even puzzelen, maar deze plek is nog steeds
herkenbaar, ook al is de infrastructuur ter
plaatse ingrijpend gewijzigd. Op deze krui-
sing staat nu een geel Harvard lesvliegtuig.
Als ik daarbij vermeld dat deze kruising
tijdens de oorlog bekend stond als de
Hennann Goring Platz, heb ik gegarandeerd
bereikt dat degene die dit leest, dit punt nooit
meer passeert zonder daaraan te denken. . ..

Tekst: Fred van Hilten, projectmedewerker
inrichting Fysieke Distributie.
Eerder gepubliceerd in vakblad de Unit
vierde editie 2011 4-
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Een steen in Woensdrecht
door Wim Adriaansen

p het naambordje in de JefAdriaansenstraat in Hoogerheide staat verzetstrijder 1940-
1945. Wat Weten we nog meer van hem‘?

Tijdens de jaarlijkse dodenherdenking zijn er weer veel bloemen gelcgd bij het
bevrijdingsmonument in onze gemeente. Op dit monument staat tussen de gevallenen de naam
van SjefAdriaansen, maar dan met een verkeerde datum van overlijden. Ook in de toelichtende
tekst bij de plaquette in het gemeentehuis staan onjuistheden, die om correetie vragen. Il< heb het
levensverhaal van Sjef Adriaansen, mijn achterneef, op papier gezet om de herinnering te
bewaren. Daarbij heb ik veel hulp gehad van mensen uit Hoogerheide en van elders die hem in
zijn koite leven hebben gekend. De druk van het boek is in voorbereiding.

Van Niftrik-route

Sjef is op 23 maart 1942 vanuit Pindorp, Een kleindochter vond het een paar jaar
waar hij als mareehaussee is gelegerd, naar terug bij het opruimen van die zolder. Het is
Engeland vertrokken. Zijn tocht start bij Job inmiddels in druk verschenen.
en Betty van Niftrik in Putte, wat later
bekend is geworden als de Van Niftrik-route,
waarlangs een paar honderd mensen het
veilige Zwitserland hebben weten te
bereiken. Een boeiend verhaal op zich.
Drie clagen na zijn vertrek is Sjef in
Zwitserland, van waar hij een ansichtkaart
stuurt naar het bureau van de Brigade van de
Marechaussee in Bergen op Zoom. Hij gaat
naar een werkkamp in Cossonay. Op 24
augustus 1942 verdwijnt hij uit dit kamp en
zet hij zijn tocht vanuit Zwitserland voort
naar Spanje, waar hij in contact komt met
een andere Engelandvaarder, Wim Kuijpers.
Wim is een ondememende Limburgse
jongen die van zijn tocht een dagboek heeft
bijgehouden. Hij sluit vriendschap met Sjef
en zo vinden we een deel van de reis van Sjef
terug in dit dagboek van Wim Kuijpers, die,
eenmaal in Engeland aangekomen, een
opleiding volgt tot boordsehutter in een
Mitchell bommenwerper van de Konink-
lijke Marine. Zijn bommenwerper is in
maart 1944 boven Frankrijk door de Duitse
afweer neergesehoten, waarbij do gehele
bemanning is omgekomen. Na de oorlog is
het de ouders Oj f/1.6l'I'l-(l£li’lS€f1 in 1776161)’! d6Z€f0f0

van Wim, dis het crgens Op hun Zoldcr zn untform van de marechaussee maken voor
hebben Opgebm-g6n_ zijn vriend1'n Marietje van Os.
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Getuige bij huwelijk

Wim Kuijpers heeft in Londen een meisje
ontmoet. Audrey Wayling heet ze en ze
bcsluiten al na korte tijd om te trouwen. Sjef
is in oktober 1943 in Londen, waar hij kort
tevoren vanuit Canada is aangekomen.
getuige bij hun huwclijk. In het dagbock van
Wim Kuijpers wordt gemeld dat Sjef vanuit
Nederland bericht heeft gekregen dat zijn
vriendin is overleden, wat hem natuurlijk
heeft aangepakt.
In een brief die ik enige tijd geleden van
Audrey, nu een krassc negentiger. heb
gekregen lees ik: ‘I remember Sjefas a quiet
voiced kind friendly man. Sjef was in a
secretjob because life meant nothing to him,
when his girlfriend died.‘ Sjefis dan, zo lees
ik in de of ciéle stukken in het Nationaal
Archief, in opleiding gekomen bij het
Bureau lnlichtingen van de Nederlandse
Regering. Een opleiding tot geheim agent
om later terug te keren naar Nederland.

\.a
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Op 23 oktober 1943 was SjefAdriaanse/z
(rechts) getuige bij het /mwelij/c van zijn
vriend Wim Kuijpers (midden). Lin/cs in
ungform van de Kom'nkI(jke' Marine is Cor
Smith, die net als WimKu1jpers boordschzltter
was op een Mitchell bommenwerper: Cor
Smit overleefife de oorlog. Ht/' werd
muziekuitgever en overleed in 2012 op 96-
jar-ige leefrzjd. Let op de artjer in ieders
knoopsgat. Het was eenfeeslel('jke dag.

Sjef had in Nederland een vriendin. Dat
intrigeert me. Wie was zij en wat is er met
haar gebeurd‘?

Zoektocht

Mijn Zoektocht bcgint bij Gicd Suykerbuyk,
oud-klasgenoot van Sjefop de lagere school
aan de Nieuweweg, die bijna alles weet van
dc gesehiedenis van Hoogerheide. Er was
een meisje, weet hij zich te herinneren, en er
was iets met haar. Via Gied kom ik op een
regenachtige middag terecht bij Ward
Groffen_ ook uit Hoogerheide. Ze heette
Marietje, herinnert hij zich. En ze woonde
vermoedelijk in Achttienhuizen, een
piepklein dorpje op de grens van Brabant
met Zeeland. Een goede kennis van Ward
Groffen, Janus Raaijmakers, kwam ook uit
Achttienhuizen, maar die is net overleden.
Deze had echter een jongere broer Piet,
ergens in Goes. De telefoon brengt uitkomst.
En jawcl, Piet had Marictje van Os gekend.

Ze was op de
lagere

school een
klasgenote
van hem ge-
weest. De

‘s - ouders van
1 Marietje wa-

ren gcschci-
den en ze
woonde bij
haar moeder
d i e h e r -
trouwd was.

L

Maria van
Os is de vriendin van Sjef Adriaansen.
Marietje is geboren in Woensdrecht op 10
februari I921. Ze is dc tweede dochter van
Petrus Reijnier van Os en Jaantje Schipper.
Haar vader is borstelmaker. Na de scheiding
van haar ouders als ze zes jaar oud is, is haar
moeder in 1931 henrouwd met Cornelis
Heijboer, dijkbaas van beroep. De beide
mcisjes wonen met hun moeder en hun
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stiefvader in het Zeeuwse Aehttienhuizen.
Daar gaat ze naar de lagere school. Marietje
kan goed leren, zo herinnert zich Piet
Raaijmakers haar; ze was de beste van de
klas. In Achttienhuizen is dan een kleine
openbare gemengde school. Leerlingen
komen uit het dorp en van de boerderijen in
de polder.

Engelandvaarder

Ik ben daarna, eigenlijk door een toeval, in
contact gekomen met Wim van Splunder, die
in de oorlogsj aren met Sj efals marechaussee
in Pindorp is gelegerd. Wim, nu ook een
krasse negentiger, vertelt me dat hij Marietje
niet heeft gekend, maar hij wist wel dat Sjef
een vriendin had. Sjef heeft vlak voor zijn
vertrek uitNeder1and een foto van zichzelf
laten maken in het uniform van mare-
ehaussee en die aan Marietje gegeven.
Van Splunder heeft een tweede exemplaar
van clie foto gekregen om die na het vertrek
van Sjefaan diens ouders op hetZandfo1t in
Woensdrecht te geven. Dat heeft hij gedaan.
Van Splunder meldt ook nog dat Sjef en hij
op de oehtend van 22 maart 1942 samen van
Pindorp naar Bergen op Zoom zijn ge etst.
Daar scheiden zich hun wegen. Sjef gaat
door naar Putte en van daar via Frankrijk,
Zwitserland, Spanje, Curacao, de USA en
Canada uiteindelijk naar Engeland.

Verpleegster

Hoe en waar Sjef en Marietje elkaar hebben
ontmoet is niet bekend. Na de lagere school
is Marietje van Os in de verpleging gegaan.
Ze is op 5 september 1943 in Rosmalen,
waar ze dan in opleiding is, overleden aan
tbc. Ze is 22 jaar oud geworden. Op de
overlijdensakte is als haar beroep vermeld:

leerling-verpleegster. Marietje van Os is
protestant. Ze is in Woensdrecht begraven.
De dominee heeft bij haar uitvaart nog
gezegd, zo herinnert Piet Raaijmakers zich,
dat Sjef Adriaansen helaas niet aanwezig
kan zijn. De aanwezigen begrijpen dat.
De grafsteen van Maria van Os staat nog op
het met klimop overwoekerde verlaten
kerkhotje, waar eens bij Woensdrecht een
hoge toren stond.

Marietje van Os was de vriendin van Sjef
Adriaansen. Ze is op 5 september I943, op
22- jarige leeftijd, overleden in Rosmalen
waar ze een opleiding verpleegkunde
volgde. De letters op de grafsteen op het
oude kerkhof van Woensdrecht zijn nog
nauwelzjks Ieesbaar.

Met dank aan Audrey Atkins, Ilford (U.K.), Piet Raaijmakers (Goes), Gied Suykerbuyk, Ward
Groffen en Jan van Elzakker (Hoogerheide), Archief 's Hertogenbosch (Rosmalen), Archief
Zeeuwen Gezoeht.
Het reisverslag van Wim Kuijpers is door Rob Dijksman en Marielle Kuijpers gepublieeerd
onder de titelz Als ikooit nog thuis kom. Mooi Limburgs Boekenfonds, 2010 -7-
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DE FAMILIE PLANTIN-MORETUS (1)
door Jeanette van den Berg - Buijs

Op de grens met Belgié ligt in Putte het landgoed van Moretus. Defamilie Moretus is
inmiddels geen eigenaar meer en het gebied met de gebouwen erop (zoals het kasteel, het
koetshuis en het Glorie'tje) is nu opengesteld voor het publiek. In een arti/tel bestaande uit

twee delen duiken we in de geschiedenis van defamilie die hier een grote rol heeft gespeeld.

n de l6e eeuw waren zij de beroemdste
boekdrukkers van Antwerpen. Het
begon echter allemaal in Frankrijk met

Christoffel Plantin die omstreeks 1520 te
Sint Avertin bij Tours geboren werd. Hij
werd de latere stamvader van de More-
tussen.

In zijn jeugd heeft hij alle armoede van de
straat gekend. Hij verloor zijn moeder bij
een pestepidemie. Zijn vader kon zich maar
weinig om zijn zoon bekommeren omdat hij
als herenkneeht aan zijn meester gebonden
was. Christoffel en zijn vader leidden een
zwervend bestaan, totdat de vader hem op
een gegeven moment in Parijs met een
kleine som geld aan zijn lot overliet.
Christoffel ondervond als knaap al vroeg
allerlei moeilijkheden. Werk zou zijn
toestand verbeteren.

De jonge Christoffel Plantin is omstreeks
1540 leerjongen geworden bij de beroemde
boekbinder en dmkker Robert Mace te Caen
(N0rmandié,), waar Jeanne Riviere zich
over hem ontfermde en omstreeks 1546 met
hem in het huwelijk trad.
Samen woonden zij eerst een tijdje in Parijs
waar Plantin zich vooral bezig hield met
boekbinden en marokijn bewerken. Dit was
echter toch niet hetgeen waar hij van
droomde, hij droomde van de rijke
havenstad Antwerpen, die ook vele anderen
ondernemende geesten vanuit Europa
aantrok.
Ook dc Franse drukkersgezel wilde er zijn
geluk beproeven en vestigde zich in 1549
met zijn klein huishouden in een huisje op de
Lombaardevest en later in dc Twaalfmaan-
denstraat.
In het begin bleef hij verder gaan met het
boekbinden en marokijnse kistjes, dozen en
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foedralen maken zoals in Parijs.
Dan werd hij het slachtoffer van roof door
balorige en gemaskerde dronkaards die hem
aanzagcn voor een gitaarspcler. Zij braehten
Plantin een degenstoot toe die hem bijna het
leven kostte. Hij genas wel maar kon zijn
vak niet meer uitoefenen.
Deze gemene aanval bracht Plantin er toe
een andere weg in te slaan waarop hij zich zo
sehitterend zou gaan onderseheiden: hij
vestigde zich als drukker.
Vanaf het begin van zijn loopbaan gaf
Plantin er blijk van de verstandelijke
ontwikkeling te vereren, en hij zag in zijn
drukkersbedrij f een middel om met
geleerden omgang te hebben en naast hen te
werken aan dc verspreiding van kennis en
kunst.
De man had goed ingezien dat geestelijk
verrijkendc eultuur hem van een eenvoudige
arbeider tot een van de grootste tijdgenoten
kon maken.
Arias Montanis schreefover Plantin “in deze
man is het nzateriéle genotsleven tot het
minimum beperkt. Er is geen stofin die man,
alles is geest in hem, hij eet noch drink! noch
slaapt".
Zijn beminde huisvrouw, de welgedane
Normandische matrone, geeft een andere
indruk. Zij heeft typisch het gelaat van de
bezorgde, weinig lachende moeder. Een
vrouw die in huis het gezag voeit over de
kinderen en dienstbaren en die de handen uit
de mouwen steekt en in alle omstandigheden
een trouwe hulp en steun is van haar man.
Plantin had zes kinderen, vijfmeisjes en een
jongen die vroegtijdig overleed. Hij waakte
zeer streng over het onderwijs van zijn
kinderen. Hij leerde ze van hun prilste jeugd
af God te vrezen, eren en lief te hebben. Zij
moesten ook hun moeder helpen in het
huishouden. Hij liet zijn dochtertjes tot
twaalfjaar de drukproeven in allerlei talen
verbeteren omdat zij tot die leeftijd nog te
zwak waren voor zwaar Werk. Al was dit
proe ezen en vergelijken toch nog een
oefening voor de kinderen.
Marguerite, de oudste, had een vlugge geest.
Plantin zond haar naar Parijs. Zij kreeg er de
hoogste onderscheiding voor schrijven,
maar een oogziekte belette haar de
kalligra sehe studies voort te zetten.

Marquerite huwde met Raphelius een
geleerde en talenkenner. Plantin voorzag in
hem wat hij voor de drukkerij kon
betekenen.

Martine, zijn tweede dochter, werd de vrouw
van Jan Moerentorf (Moretus). Deze twee
schoonzoons waren Plantin het meest
dierbaar omdat zij het meest op hem
geleken, liefde voor de studie en een
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nauwgezet plichtsgevoel hadden. Met de
anderen ging het minder naar wens.
Catharina, zijn derde dochter, liet hij helpen
in de linnen- en kantwinkel die zijn vrouw in
het begin van zijn huwelijk naast zijn zaak
dreef. Catharina ging naar Parijs en huwde
Jan Gassen, maar Plantin moest na enkele
maanden al tussenbeide komen o1n de vrede
te herstellen. Niet lang had Plantin last van
Catharina's huiselijke aangelegenheden. Zij
was pas 22 jaar oud toen ze weduwe werd
van Jan. Op reis naar de Nederlanden is haar
man vemtoord. Plantin en zijn vrouw
haalden Catharina en de kinderen uit Parijs
en namen hen weer op in hun ouderlijk huis.
Nadien huwde zij met H. Arents (ook wel
Jan Spierinck genoemd).
Madeleine, het vierde kind, was de knapste,
zeer intelligent, zij las de Hebreeuwse,
Syrische en Griekse teksten die ze als
dertienjarig kind moest brengen naar Arias
Montane. Zij was ook degene die zaterdags
de werklieden moest betalen en er op toezien
dat zij hun plicht deden. Madeleine huwde
Gilles Beys die als winkelbediende bij hem
in Antwerpen werkte. In 1567 stond hij aan
het hoofd van Plantins boekhandel in Parijs
en later ging hij voor eigen rekening een
boekhandel beheren.
Henriette, de jongste, was de minst
begaafde. Toen zij acht jaar was deed ze nog
niets anders dan haar moeder helpen in het
huishouden.

Jan Moerentorfvertaalde zijn naam naar het
Latijn en heette voortaan Jan Moretus
(1543-I610). Hij is geboren als zoon van
Jacob Moerentorf te Rijsel, Frankrijk, maar
was van Vlaamse a <omst. In huiselijke
kring werd altijd Vlaams gesproken.
Evenals Plantin had Jan Moretus een goed
verstand en grote letterkundige belang-
stelling. Hij was reeds op 14-jarige leeftijd
in dienst bij zijn toekomstige schoonvader.
Hij hield zich vooral bezig met het bestuur
van de winkel en boekhandel, werkte zeer
nauwgezet en was een vlijtig zakenman.
Als wij Plantins karakter en vooral zijn
reusachtige arbeid nagaan, komen wij
spoedig tot de overtuiging dat hij bewust als
drukkersmerk en lijfspreuk koos voor de
Gouden Passer met bijschrift “Labore et

Constantia". Het vastgeprikte passerbeen
verbeeldt de taaie, nooit wankelende
standvastigheid en het cirkelbeschrijvende
been is het teken van onvermoeide, Weidse
horizon omvattend werk, waannee de
drukker zich onsterfelijk heeft gemaakt.
Plantin zou de opdracht van de Iijfspreuk,
trots alle tegenslagen en moeilijkheden,
overwinnen. Dank zij die eigensehappen
overvleugclde Plantin in korte tijd de vele
concurrerende drukkerijen. Zijn grote
werken werden over de hele wereld ver-
spreid. In vele landen had Plantin bijhuizen
in drukkerswerken en uitgevers.
Plantin kende ook veel tegenslagen, soms
veroorzaakt door moedwil van zijn eigen
werklieden. Ook moest hij optreden als ze
veel fouten maakten en het bestelde werk
niet op tijd af kregen. Verder kwamen er
moeilijkheden van financiéle aard,
bij voorbeeld met werklieden, maar ook van
hen, die grote bestellingen deden en niet
betaalden, zoals de koning van Spanje,
Filips II. Diens geldelijke toestand was zeer
bedenkelijk waardoor hij de verschuldigde
sommen niet betaalde.
Het waren beroerde tijden. De Spaanse furie
en andere politieke gebeurtenissen veroor-
zaakten grote vcrliezen, waardoor Plantin
zelfs eigendommen moest verkopen.
Dit waren de beroerdste jaren van zijn
verblijfte Antwerpen.

In die tijd waren voor alle drukkers de twee
grootste bronnen van moeilijkheden en
gevaren de Godsdienst en de Politiek. Door
de aard van hun bedrijven stonden de
dmkkers midden in die strijd.
Zo werd J. van Liesvelt onthoofd voor het
drukken van verboden boeken en J . Roelants
en P .van Keerberghe werden om dezelfde
reden gevangen gezet. Tot zo'n dergelijk
martelaarschap kwam Plantin niet.
Meer dan eens werd hij verdacht van
ealvinistische sympathieén. In 1562 werden
al zijn bezittingen verbeurd verklaard en
verkocht, nadat ontdekt werd dat hij in 1561
een ketters bockjc had gedrukt. Heel do
familie werd aangehouden na de huis-
zoeking, zelfs het dienstmeisje. Plantin zelf
was inmiddels naar Parijs gevlucht en
ontkende het boekje te hebben gedrukt.
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Drie van zijn werklieden werden hiervoor
gestraft en Plantin mocht al in 1563
terugkeren.

Om zijn drukkerij weer op te richten vonnde
hij nu een vennootschap met drie anderen
die later overtuigde Calvinisten werden.
Later was hij er zelfverwonderd over dat hij
al die moeilijkheden had kunnen over-
winnen. Hij slaagde erin van de “Gouden

,---u,

Passer” een centrum te maken: uit alle
hoeken van Europa stroomden de beste
bijdragen op elk wetenschappelijk gebied
hier samen.
Het is opmerkelijk hoe iemand als Plantin,
een eenvoudige typograaf, die geen studies
had gedaan, er in slaagde de eerbied van de
grote geesten van zijn tijd te verwerven. Ook
een grote groep kunstenaars wist zich
verzckerd van dc medewerking van Plantin.

r'—-"“‘-\

R

Druikersf eik i

trtféy l

Qi..._

-__

in
—

._, 'mg P. Rubens

Jaargang 36, 2013 nr. 02 T I I D I N <3 Pasin 43



Van I583 tot einde I585 vestigde Plantin
zich te Leiden en werd drukker van de jonge
Calvinistisehe Hogesehool.
Maar hij verzekerde, dat wat er ook
gebeurde, zijn gevoel onveranderd bleef:
trouw aan de kerk en de koning. Door de
katholieken werd hij echter ook wel de
verkapte ketter genoemd.
Door toedoen van de humanist Laevinus
Torrentius, dc Bisschop van Antwerpen,
keert Plantin in I587 terug naar Antwerpen
en werd weer drukker van Kerk en Staat. Hij
blecf de resterende Ievensjaren trouw aan
Antwerpen en is na zijn overlijden in 1589
daar begraven in het koor van de Onze Lieve
Vrouwe-kerk.

Na de dood van Christoffel Plantin nam
schoonzoon Jan Moretus de hele zaak over.
Na de inneming van de stad in 1585 door
Farnese was er in Antwerpen een nieuwe
geest ontstaan. Door de politieke en
godsdiensttwisten week een groot deel van
de bevolking, waaronder de elite en veel
geleerden, uit naar Holland. Spanje had vele
nanciéle moeilijkheden wat noodlottige

gevolgen had voor de haven en waardoor
het verval van de stad intrad.
Jan Moretus ging nieuwe wegen op. Dank
zij de medewerking van enkele goede
graveurs, waarover Antwerpen tussen 1590
en I620 kon besehikken, leverde zijn
drukkerij heel mooi typogra sch en artistiek
werk.
Doch de voomaamste hervormer van het
Plantinistisch boek is Balthasar Moretus I.
Plantin zelf heeft zich in zijn nadagen in de
ontwikkeling van de tweede zoon van Jan
Moretus kunnen verheugen. Hij woonde in
de huiselijke kring van zijn dochter Martine
en Jan, en daar zag hij zijn kleinkinderen, de
hoop van het geslacht, opgroeien en volgde
hun opvoeding met levendige belang-
stelling.
De oudste zoon van Jan Moretus was
Melchior die in Gouai en daarna in Leuven
ging studeren en in 1598 tot priester werd
gewijd maar kort daarop geestesziek werd
en tot aan zijn dood een treurig bestaan
leidde.
Balthasar I, de tweede zoon van Jan
Moretus, was zeer begaafd. Hij ging naar

school achter de hoofdkerk op de huidige
Melkmarkt. Daar leerde hij P.P. Rubens
kennen die er ook lessen volgde; het werd
een vriendschap voor het leven.
Van 1592 tot 1594 verbleef Balthasar I te
Leuven om er bij Lipsius Latijnse lessen te
volgen. Hij schreef het Latijn met zwier en
zuiverheid. In 1610 na het overlijden van Jan
Moretus kwam Balthasar I aan het hoofd van
dc dmkkerij te staan. Balthasar I was de
schitterendste der Moretussen. In deze tijd
ging Peter Paul Rubens meewerken met de
inkleding van dc boeken, die door de
drukkerij werden uitgegeven. Drukte Jan
Moretus in 1609 nog voor 85.000 gulden
boeken, in I637 had Balthazar I een winst
van 115.000 gulden. Hij verhuisde in 1620
naar de H.Geeststraat waar hij op 8 juli 1642
als vrij gezel stierf.

Vanaf I641 stond de zaak al onder leiding
van Balthasar II. Ook deze man was zeer
verdienstelijk en wijdde zich met liefde aan
het bedrijf. De dichter Vondel prij st hem om
de voon/aderlijke erfdeugden die hebben
geleid tot dc beroemdheid der Antwerpse
drukkerij tot in China toe.
Balthasar was gehuwd metAnna Goos.
Gcheel de stad Antwerpen werd in dc 17c
eeuw meegezogen in de algemene crisis,
vooral vanaf 1648 na het sluiten van het
Verdrag van Munster waar besloten werd de
Sehelde voorAntwerpen te sluiten.
Ook de drukkerij raakte in verval. De
Moretussen weerden zich dapper maar de
economische factoren waren hun te machtig.

Balthazar II en meer nog Balthasar III,
gehuwd met Anna Marie de Neufhadden de
gewoonten aangenomen om als grote heren
te leven. Reeds zeer rijk van zich zelve
(Balthasar ll was meervoudig miljonair)
sloten zij rijke huwelijken die hen binnen-
leidden in de hoogste kringen van Antwer-
pen, Waarvan zij de gewoonten en gebruiken
aannamen. Zij hoopten in de adelstand te
worden opgenomen.
De opvoeding die Balthasar II zijn zoon
Balthasar III gaf laat geen twijfel: hij wilde
zijn zoon de vroomheid van het geslacht, de
liefde voor het drukkersvak inprenten, hem
vooral de uiterlijke, vonnelijke en ceremo-
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niéle beleefdheden bijbrengen en hem
voorbereiden om een plaats in de hoogste
standen te bekleden, om op een dag daar
binnen te treden. De jonge Moretus werd
zelfs naar Parijs gestuurd en verbleefbij een
Franse edelman om daar goede manieren te
leren en de Franse taal.
De verwachtingen van de Moretussen
werden niet teleurgesteld. Balthasar III
maakte de droom van de familie waar. In
1692 werd hij door Karel II, Koning van
Spanje, in de adelstand verheven. Kort
daarna kreeg hij het voorrecht om een
heraldisch boek te mogen drukken. Dit was
een privilege dat alleen de koning verleende.
Wij kunnen het verlangen der Moretussen
om in de adelstand opgenomen te worden
best begrijpen. Vanaf het ogenblik dat de
adelstand open was voor fortuin en
verdiensten, zoals in de l7e eeuw het geval
was, konden de Moretussen er aanspraak op
maken zoals andere voomame lieden uit hun
omgeving. Zij hadden tussen de aristocratic
der geleerden en patrieiérs een eervolle
plaats veroverd.
Buiten geld en goed bezaten zij immers in
hoge mate wat de adellijke geslachten
sympathiek maakt: doen waar zij trots op
waren en toch hun verplichtingen nakomen.
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Na het overlijden van Balthasar III in 1696
staan nog veel nakomelingen uit dit geslacht
aan het hoofd van de Plantinse drukkerij.
Plantin en de eerste Moretussen bewaarden
alles wat in hun leven een plaats had
ingenomen, daar zij werden gedreven door
het gevoel dat zij mensen van betekenis
waren. De latere Moretusssen deden goed
uit familietrots.
Met ditzelfde gevoel wees jonker Edward
Moretus, het laatste hoofd en de laatste
eigenaar van de drukkerij, alle verleidelijke
aanbiedingen van vreemden van de hand.
Belangeloos en met liefde voor zijn land en
de eigen stad Antwerpen bepaalde hij in
1876 dat het oude familiepatrimonium
bestemd werd tot het “Plantijn Moretus”
museum. Daarvan is er in de wereld geen
gelijke te vinden.

Het museum PLANTIJN-MORETUS staat
aan de Vrij dagmarkt.

Bronvermelding:
geraadpleegd Platin De Moretussen en hun
werk door Maurits Sabhe, conservator museum
Plantin Moretus re/tntwerpen, 1926 -7-
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Aanvulling op een vorig artikel over grenspalen te Putte
door Frans Meeus

Betreft tussengrenspaal nr 259b

In het artikel in Tijding nr 2013-l van Jeanette van den
Berg-Buijs rust de schrijfster uit op een tussenpaal. Er
naast Ii gt een andere paal. De tekst spreekt het vermoe-
den uit dat de grensstenen hier gedumpt zouden zijn I

‘Adoor een boer die ze van zijn land verwijderde. - .. ,. r. -‘Q. -
De werkelijkheid is dat de betonnen grenssteen waarop rm? W‘ - ‘,7,
schrijfster zit hier werd geplaatst op 24juni 1947 als ver- .
vanging van de arduinen grenssteen uit 1843 die er
naast ligt en exact op dezelfde plaatst als in het Proces
Verbaal uit I843 wordt beschreven.
Waarvan hieronder een uittreksel.
Het vette, cursieve gedeelte gaat over betreffende
grenspaal.

.@ ' * ' no "-
I '.-._ ‘ '_4 \\ ‘<

ARTIKEL 108.

G/‘ens tussen de gemeenten
Berendrecht (Belgié) en Putte (Nederland).

§ I . Van de laatste grenspaal (No. 259) wordt dc grens gevormd door het midden van een sloot,
die naar het noord-westen gaat, tot aan de voet van enige duinen, gelegen op het grondgebied van
Putte, en scheidt het perceel 320 C van Putte, van het perceel 278 C van Berendrecht: dan volgt ze
de voet van deze duinen in de kronkelige lijn naar het westen, langs de noordzij de van de percelen
278, 276 en 274 en een deel van 273 C van Berendrecht. De grenslijn gaat verder naar het westen,
door het midden van een sloot, die de scheiding vormt van de percelen 321, 326 en 330 C van
Putte met de percelen 273, 272 bis, 269, 264, 263, 248 en 247 C van Berendreeht tot aan het per-
ceel 245 C van Berendrecht, waar een hulpsteen zal worden geplaatst.

Van daargaat degrens in noordelijke richting verder, volgt hetmidden van een sloot, aan de
oost zijde van dit laatsteperceel, tot aan zijn no0rd- oost hoek, waar een andere hulpsteen zal
warden geplaatst; daarna gaat ze naar het westen en blij ft steeds het midden van de sloot volgen,
die ten noorden van het genoemde perceel loopt en scheidt vervolgens perceel 311 C van Putte
van perceel 243 C van Berendrecht, ze komt aan de weg van Zandvliet naar Putte, waar een grens-
paal (No. 260) op de zuid-west hoek van het hiervoor aangeduide perceel 33 I zal Worden
geplaatst.

Dit punt is het eontactpunt van de gemeenten Putte (Nederland) en Zandvliet (Belgié).

De reden was dat de oorspronkelijke grenssteen beschadigd was, zo lezen we in het Aanvullend
Proces Verbaal van 24 juni 1947 dat hiervoor werd opgemaakt. Deze grenssteen werd eerder in
1863 al eens gerepareerd, omdat deze als gevolg van waterinsijpeling in eombinatie met vries-
weer door midden gebarsten was. De paal werd met doken aaneengezet en vastgegoten met lood.
De totale kostprijs hiervoor was Fl 24.00 en er werd 5 kg lood gebruikt.

Hieronder een kopie van het Proces Verbaal van plaatsing van de vervangpaal.
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I AANVULLENDPROCES-VERBAAL
JUN} _ -Q...Q.-Q_Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-Q-o-Q-Q--Q_Q-Q.o-

/ 

//5

in znkn de plnataing van can nieuwe hardatonen grenspaal. tussen
do percelen Berendrecht. 6 B45 an Putte O 531; 329.

heden Dinadag 24 Jun! 1947 van. to 11 uur is do Gannzlaale, vanael
but P:-oeae-Verbaal van 10 Jtmi. 1947 betnetfends da grenstekena

tuaaan do R1,1ksg:'onB'P@1e:n 259 an 260. 611 l zovnld mat. de Bear
LJIMIDRIOEX, Sac:-at-arts der gemeentia Berendrecht: als vorteganwom-d1
gar van on daartne aangewezen door da Bu:-gemeaatnr 18-n deze ggnggn-5;
die vegans Itattig bolet. verhinderd was made aanwozlg to zijn, mg”-
maul eamongekomen bij do vamiolde lnrdatcnun gronatanl tussen do pea
colon Berendrecht. G 245 an Putte 6 331, 329 voor he owzieni plnatau
win do inmiddels gereedgekoman on zich tar Pinata bevlndendo nluusa
betonnen grenspaal. Do armotingcn van doze pan). blakua iets at to I1;
ken van die van do oorapronkelijke paal., on zijn at~tet'1nzen op do
his:-onder stanndc saints. --~------~
lttadat. hat oantrun van do wmtelde petal aaurlnaux-$3 op hat terrein not
behulp van een 110:-ta]. varkllkkera was ultgezet Ierd 01823951121 tot
not uit-ax-aren van do made paal.. -- ---~-~~-
1'91; glqzze werd ~de nieuwe paal. not bomlp 1|-In do ammutingen tan op-
alehto van do uitgeaette varimnmerkon naullnourig not het oentrum opmt. Juiste grenanm E plaatst an men. do camzsau geocnstatoerd,

5'3

dat net. nlauuo gronatokan zich bevindt op dozelma pinata Iaar do au-
de, vex-nie-Ida paal heart goat:-ma.
Alums opgemaakt. en ondarmkaud dit. Proces-Verbaal in 9-voud on to
not-don gavoem bij dat. van 10 Junl. 194'! vooamsnl.

1'0 Valda, 84 Jhml 194

De Belgische Ccmniaaialadenz De Rodorl-Imdao counts: laden:

0V7.

hi

daar»!

av cm
—-—

50¢‘P?!

5- ,-_-.'. I_. ‘ii

Z
Witt Ll meerzien van mijnfoto is van de grenspalen van Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland,
Limburg of Vlaanderen en de Franse grens, kijk dan op onder-staande link:
/itt_1"J.'/[iJit:'a.s‘a web.googie. be[fi'ans/11 eens
-In

Het artikel op de volgende pagina is ook van de heer Meeus.
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Douanepaal

Er stond nog een andere paal aan de grens te Putte.

Nadat dc Meierij van ‘s Hertogenbosch na de Vrede van Munster in I648 de nitief tot het
rechtsgebied van de Zeven Verenigde Provincién ging behoren, werden er aan de grens in-,
uit- en doorvoerrechten geheven. De hef ng van deze reehten heeft in de praktijk kennelijk
tot moeilijkheden geleid. Op de uitgestrekte heidevelden kon men moeilijk zien, dat men op
het gebied van het Generaliteitsland Brabant kwam. Hier moesten dus bepaalde maatregelen
getroffen worden.
In een besluit van 29 september I662 besloten "DE GECOMMITTEERDE RADEN TER
ADMIRALITEYT, RESIDEERENDE BINNEN ROTTERDAM" - ook aangeduid als :
Admiraliteit van de Maas te Rotterdam - om aan de grenzen van de Meierij van
‘s Hertogenbosch en van de Baronie van Breda palen te doen plaatsen. Deze palen werden
geplaatst op de heerbanen, die uit het "buitenIand" naar de Meierij van ‘s Hertogenbosch of
naar de Baronie van Breda liepen.
Blijkens voomoemd Besluit hebben deze palen o.m. gestaan op de grenzen met "den
Lande van Brabant" ( nu Belgié), het Land van Cuyck, het Overkwartier Gelder (nu pro-
vincie Limburg), en het Graafschap Loon, c.q. Prinsbisdom Luik (dit gebied omvat o.m.
het grondgebied van de tegenwoordige Belgische provincie Limburg).
Bij het passeren van de douanepalen moesten de voerlieden hun waren aangeven en in-, uit-,
en doorvoerrechten betalen. In verschillende grensdorpen waren "comptoiren" aanwezig, waar
men de verschuldigde bedragen kon voldoen.
In het terrein werd de controle uitgeoefend door dragonders te paard. Deze 17c eeuwse
douaneambtenaren konden vanuit hun hoge zitplaats makkelijk een groot gebied over-
zien. Tevens konden zij zich snel verplaatsen.
Deze situatie heeft geduurd tot 1794. Door de Franse inmenging veranderde het politieke
en staatkundige gebeuren. Hierdoor ging het oorspronkelijke doel van deze palen verloren.
De douanepalen uit I664 zijn vierkante arduinen palen.
Van deze douanepalen, zijn er, voor zover mij bekend, in de provincie Noord-Brabant nog 8
over. In Budel staan er nog 5. Een hiewan is een replica. De oorspronkelijke paal is in W.O. II
door een tank stuk gereden. In Bergeijk staan er nog twee, en in Someren Heide staat er ook
een.

Na de Napoleontische tijd
werden deze palen in het jaar
I822 vervangen door andere

-Inn palen. Er werd een nieuwe
wet gecreéerd. Dat was de
"Algemeene wet van den
26ste Augustus I822: (Staats-
blad No. 38)". In artikel 39
van deze wet lezen we:
“Tussen het vreemd grondge-
bied en de expeditiekantoren
aan de grenzen, zullen zijn
geplaatst palen met de woor-
den: Rijks Regten, ten einde
de invoerders te waarschu-
wen, dat zij tot die plaats zijn

Links op de foto naast de ANWB-wegwijzer zien we de
douanepaal staan, steekt boven de hoed van de man uit.
Rechts zien we rijlcsgrenspaal nr: 25 7.

gekomen, in welker nabijheid
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is gevestigd het kantoor, alwaar de aangifte der goederen moet geschieden, en tot hetwelk
zij met dezelve, tussen zonsop - en zonsondergang en langs dc heerbanen mogen naderen.”

Deze palen werden in en na 1822 geplaatst aan de Duitse grens, en in en na 1843 aan de
Belgische grens. Hien/an is er nog een over. Deze paal stond aan de Weg van Ginneken
(NL) naar Hoogstraten (B), en is in mei I987 overgebracht naar het Belasting- en Douane-
museum te Rotterdam. De paal staat daar nu voor de ingang.

Ook aan de grens in Putte stond zo'n douanepaal uit 1843.

I
E

I §~

In 1947 is de rijksgrenspaal nr. 257
dan verhuisd naar de andere zijde
van de straat op de plaats waar ze
nu nog staat. Van de mooie douane-
paal is nergens nog een spoor te
bekennen.
Het is jammer, dat er niet meer
van deze oude historisehe doua-
nepalen te vinden zijn. Het zijn
de stille getuigen van een rijke
douanegeschiedenis, die in het
jaar 1586 begon. Het is onbegrij-
pelijk, dat dergelijke voorwerpen
spoorloos verdwijnen.

Frans Meeus douanepaal (in de cirkel) nog staan. Het hoekhuis is

Ka ellen - Putte -1-p Cosmopolite "
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Op een oude brie <aart van Putte uit het jaar 1902
zien we aan de rechterzijde een gietijzeren grens-
paal met het nummer 257, die in I843 geplaatst
is. Aan de linkerzijde van deze kaart zien we,
naast de oude handwijzer van de A. N. W. B., een
oude douanepaal.
Op de foto links uit een latere periode zien we de
paal plotseling aan de andere kant van de weg
staan, juist achter de rijksgrenspaal nr. 257. Er is
duidelijk de tekst “Rijks Regten” op te lezen.

Na het opblazen van het kruispunt aan de grens in
1940 is op een andere foto te zien dat de rijks-
grenspaal nr. 257 nog aanwezig is maar sehuin
staat; er juist naast staat ook nog de douanepaal.

Em.

—§_

Uiterst rechts zien we grenspaal MK 25 7 en de

weg en daarnaasl zien we een gedeelte van "Hotel



Turf in je ransel
De heer Louis Verpraet uit Kapellen stuurde

na zijn vorige brief, die een reactie was op het
artikel Putte in vroegere tijden in Tijding
2012-2, nog een brietje met een foto van zijn
grootvader van moeders kant: Petrus
Ludovicus van Hoydonck (1869-1951).
<-
Hij schrijft: “Toevallig vond ik nog een foto van
mijn grootvadervan toen hij onder dienst was. In
1888 bestond er nog geen dienstplicht en de 19-
jarige jonge mannen moesten gaan loten en een
laag nummer betekende dienstplichtig zijn.
Grootvader deed zijn legerdienst in het
Markiezenhof in Bergen op Zoom, dat toen nog
een kazeme was. Hij diende van 1888 tot 1889
onder de toenmalige Nederlandse koning
Willem III.
Toen ik als kleine op mijn grootvaders knie zat,

. zong hij verschillende soldatenliedj es; een ervan
I begon als volgt: “Willem III, die brave man,
j maakte er 33 centen van: dc rest van de tekst
1 weet ik niet meer. Een ander liedje ging als volgt:

“Turf in je ransel, turf in je ransel, schoenen is
geen mode meer... Ook het vervolg hiervan ben
ik vergeten. Kan iemand die liedjes
vervolledigen?”

Redactie Tijding:
Het eerste liedje klinkt als een spotlied en hebben wij niet terug kunnen vinden na een speurtocht
op het internet.
Het tweede liedje hebben we wel achterhaald. De tekst waar de heer Verpraet op doelt is
waarschijnlijk beroemd geworden door de vertolking van Willy Derby. Er zullen in de loop der
jaren vast verschillende versies van gemaakt zijn, ook in andere talen, zoals dat destijds
bijvoorbeeld met het lied Lili Marlene gebeurde. Dit werd aan beide kanten van het front
gezongen.

De tekst is op muziek gezet van de Duitse Franz Dunkler sr., die in
1815 als kapelmeester in Nederlandse dienst was. In 1829 werd hij |
door prins Frederik (tweede zoon van koning Willem I) naar ‘s
Gravenhage geroepen om daar het muziekkorps van de afdeling
Grenadiers samen te stellen. Als u de mars hoort zult u het vast
herkennen; het wordt nog vaak tijdens taptoes door de militaire
kapel gespeeld.

Als een van u ons verder zou kunnen helpen met die brave Willem III,
die er 33 centen van maakte, dan zou dat zeer gewaardeerd worden.

—> Afdruk van de Iste gravure, postzegels Nederland 1867 Koning .
Willem III (geen 33 cent helaas.)
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Waar komt de term ‘turf in je ransel‘ vandaan?

‘Turf in je ransel’ is de niet-of eiéle naam van de Grenadiersmars, een van oorsprong oud-
Holsteins liedje. De uit Duitsland a <omstige prinses Louise, de eehtgenote van prins Frederik,
attendeerde hun kapelmeester Dunkler in I83 I op het bestaan ervan. De overlevering wil dat in
het begin van de vorige eeuw, de troep marcheerde met volle bepakking, waartoe een ransel (op
de rug) en (als tegenwicht) twee patroontassen behoorden. In de ransel die geheel model gepakt
werd, zaten, links en rechts, twee schoenen. Die schoenen gaven de rechthoekige vorm aan het
ransel. Tijdens inspecties klonk soms het bevel: 'Ransel uitpakken en model voorje neerleggen'.
Bij inspectie langs en achter de gelederen werd af en toe een ransel op de hand gewogen om te
controleren of de schoenen er wel inzaten. Om het gewicht van de bepakking enigszins te
ontduiken, werden soms twee turven in plaats van schoenen in de ransel gestopt.

Grenadiersmars

Turf in je ransel
Turf in je ransel
Strozak, is geen mode meer
Turf in je ransel
Turf in je ransel
Flinkj e kop op, deze keer
Ieder grijptje, ieder knijptje
Totje boel behoorlijk zit
Daar komt ie aan
Geeft acht

Want daar komt de generaal
Ziet me die jager eens aan
Dat had ik ook wel van zo'n vlegel verw
lk geefje een dag ofacht I
En als je niet oppast
Dan draag ikje voor voor overplaatsing
En de generaal
Kwam vol pracht en praal
Een prachtige statie achteraan
't Gevolg reed langzaam ons voorbij
Doch niemand drong elkaar op zij
En de ‘hoge‘ was zeer voldaan
En zei dan ook ronduit
Kolonel, je regiment ziet er frappant en uitmuntend uit.

Kom nu maar stil gestaan

a

I831, Grenadiersmars
Bron: ministerie van Defensie: Nederlands Instituut voor Militaire Historic

en site leger 1939-1 940/liedjes -1-
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

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

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen
Worden ingewonnen bij:
de heer Cor Cleeren, Past. Dierckxstraat I7, 4645 EK
Putte - tel. 0164 60 67 58. Tevens zijn Iosse
nummers van “Tijding” bij hem verkrijgbaar.
De normale a everingen kosten € 5,00 per stuk (van
het lopendejaar€ 7,00)
Gebruikte, in goede staat verkerende, Tijdingen
kosten € 2,00 per stuk. De contributie bedraagt vanaf
I -1-2013: € 20,00 per jaar. per gezin. Leden
woonachtig buiten de gemeente Woensdrecht wordt €
7,00 extra aan portokosten in rekening gebracht. Voor
Belgié€ 9,00.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie op gironummer
27604.67 ten name van penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, KLM Laan 6,
4631 JW Hoogerheide.

Nadruk van, of overname uit “Tijding” van een artikel of
gedeeltetn) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder toe-
stemming van het bestuur en de sehrijvers van de artikelen
niet toegcstaan. De heemkundekring “Het Zuidkwartier"
aanvaardt geen enkele verantwoording aangaande de stijl
ofde juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor reke-
ning van de ondertekenaars.

Vormgeving Tijding: Maria Rosskamp
Dmk: Marwa Print & Copy, Nieuwstraat 110, B2910 Essen

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164 85 21 41
Dc Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck. tel. 0164 60 38 04
Keizerstraat 44, 4645 GR Putte
Secretaris:
mevrouw E. Cleeren
Sint Dionyssiusstraat 22, 4645 HK Putte
tel. 0164 60 67 58
Penningmeester:
mevrouw E. Klaassen
KLM laan 6, 4631 IW Hoogerheide
tel. 0164 6] 31 70

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

mevrouw L. Hengst, tel. 0164 25 94 l9
De Hortensia ll, 4631 DG Hoogerheide

de heer D. Verbeek, tel. 0164 61 61 96
Matthias Wolffstraat I0, 4631 KD Hoogerheide

Websitebeheerder:
de heer A.M. Prop
Hugo de Grootstraat 5, 4631 GJ Hoogerheide
tel. 0164 6105 23

CONTACTADRESSEN
WERKGROEPEN www.hkk-zuidkwartiennl

Redactieraad: kopij inleveren bij mevrouw F.
Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,
4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63
e-mailadres: frankastoutjesdijk@gmail.com
of: mariarosskamp@planet.nl
Archeologiez
mevrouw L. Hengst, tel. 0164 25 94 I9
De Hortensia II, 4631 DG Hoogerheide

Documentatie:
cle heer C. van Opdorp, tel. 0164 61 38 30
Pr. C Iausstraat 3, 4631 LZ Hoogerheide
Fotografiez
de heer F. Klaassen, tel. 0164 61 31 70
KLM laan 6, 4631 JW Hoogerheide
Genealogie:
de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat I7, 4645 EK Putte

Kruidentuin:
de heer P. de Dooij, tel. 0164 61 23 16
Dorpsstraat 73, 4634 TN Woensdrecht
‘t Kwartier:
dc heer J. Wils, tel. 0164 61 24 47
Prins Hendrikstraat 35, 4631 KB Hoogerheide
Museum:
mevrouw F. Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,
464l JJ Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63

Oude handwerktechnieken:
mevr. B. Brokken, van Weerden Poelmanlaan ll
4631 JZ Hoogerheide, tel. 0164 61 28 62
Oude talen, gezegden, spreuken e|1z.:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164 85 21 41
De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide
Toponymie: ad hoc

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