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Voorwoord
Dit jaar is het precies honderdjaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon en het is hier in
onze streek zeventig jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog eindigde.
Hoewel er al zoveel over geschreven is, vooral in dit herdenkingsjaar, besteden 00k wij er in
deze Tijding met enkele artikelen aandacht aan.

We beginnen daarom met een gedeelte uit het reeds eerder in 2004 gepubliceerde boek De
Zaidwesrhoek in rep en roer 1914-1918 van Eugene Jansen over De smokkel en de ele/ctrische
draad. Pagina 3.

Jeanette van den Berg-Buij s vond tijdens het opruimen een soldatenlied uit de Eerste
Wereldoorlog. Pagina 28.

Jac van den Bussche bezit een paneel met daarop fot0's over de geimproviseerde begravingen
van hier gevallen Canadezen tijdens onze bevrijding in oktober 1944. Op pagina 30 vindt u
deze f0to’s terug met bijbehorende tekst.

Jan Luysterburg heeft een passend ondenverp in het dialect: lees Waorer ofLaand op pagina
32. Ook het in memoriam op pagina 55 is van zijn hand.

Onze museumwerkgroep kreeg na de oproep in de vorige Tijding een kanten muts
aangcboden. En we hcbben nog mecr kant in ons museum. Pagina 35.

Op pagina 36 vervolgen we Jan van Elzakkers serie Perikelen rand de gemeenteschool van
Woensdrechl.

CORRECTIE TIJDING 2014-1: In de gegevens betreft het geslacht Paardekam zijn twee fouten
geslopen. Op pagina 25 en 33 staat dat het echtpaar Geert en Johanna maar Iiefst '77 jaar
getrouwd zijn geweest. Nu vernemen we van kleindochter Lizette van Gaal-Hendrikx uit Putte
(dochter van de 104-jarige dochter van het platina paar) dat haar grootmoeder Janske 3/4 jaar
later, op 26.6.1982, gestorven is. Toch geen 77 jaar getrouwd dus.
Op pagina 33 is er sprake van dat K0 Pin de broer is van bovengenoemde Geert. Geert was
echter een nomzegger van K0 Pin.

De redactie

Inhoud:

- Voorwoord ................................................................................................................... ..
- De smokkel en de elektrische draad, Eugene Jansen .................................................... ..
— Soldatenlied W0 I , Jeanette van den Berg-Buijs ........................................................ ..
- Canadese bevrij ders tijdelijk begraven, Jac van den Bussche .................................... ..
— Waoter of laand, Jan Luysterburg.................................................................................. ..
-— Schatten in ons museum Den Aanwas, de museumwerkgroep ..................................... ..
- Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht, deel 3, Jan van Elzakker
— In memoriam Bemls Ars, Jan Luysterburg.................................................................... ..
- lnformatie voor de lezer, redactie ................................................................................. .. %=@"bi=@*¢i§@'§ U1!.)1LaJUJUJbJI\J©© O\U10\Lhl\JCDOOU->l\J
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De smokkel en de elektrische draad
door Eugéne Jansen

Smokkelen zal wel niet het oudste beroep ter
wereld zijn maar hier in de Zuidwesthoek
moet al vanaf 1585, tijdens de Tachtigjarige
Oorlog, de smokkel welig getierd hebben.
Als je vlakbij de grens woont is er altijd wel
iets te verdienen en als je pech hebt moet je
soms het loodje leggen.

draadversperring op ongeveer 1 km van de
grens. En in Zandvliet komt het gehucht Bra-
zilié [Den Hoek] te liggen tussen twee pin-
nenstraten en is men voor brood aangewezen
op Nederland. De kinderen van Den Hoek,
ook wel Weeltjes genoemd, gaan voor on-
derwijs naar het patronaat in Ossendrecht.

De eerste smokkelaars in
deze Grote Oorlog waren
de vluchtelingen die van
hun tocht, zwaar beladen
met meel, rijst, koffiebo-
nen, chocolade, petroleum,
kaarsen, spek en margarine
tenigkeerden.
De meesten keerden uit de
dorpen ten noorden van
Antwerpen dezelfde dag te-
rug om de volgende dag
weer zwaar beladen op pad
te gaan. Een tekort aan
voedsel en zo grote winst
maken was hier de oorzaak
van het smokkelen.
Eind 1914 was er nog geen
afrastering langs de grens
en kon men vooral langs de
binnenwegen proberen de
meet over te steken, zoals
de grens hier in de Zuid-
westhoek werd genoemd.
Men liep wel de kans door de Duitsers te wor-
den doodgeschoten of op een mijn te trap-
pen, die door de Duitsers in het Belgisch
grensgebied was gelegd.
Alfons de Prins was al op l9 december I914
het eerste slachtoffer te Putte.
Op 21 april 1915 is het weer raak te Putte.
Vier smokkelaars proberen nabij het Blok-
huis de grens over te steken. Een contact-
mijn maakt een einde aan het leven van een
van hen.
Aan de grensstreek wordt het steeds grimmi-
ger. In Belgisch Putte komt een prikkel-

Jae van Opdorp uitHoogerheide [25 rechts]
houdt een paardensmokkelaar aan [in scene
gezet].

Hieruit blijkt wel dat aan de Nederlandse
grens ter hoogte van de Plaatsluis al een "pin-
nekesdraad"versperring was aangelegd. Op
deze draadversperringen stond toen nog
geen stroom, maar op Belgisch gebied had-
den de Duitsers mijnen gelegd; dat onder-
vonden de Belgen die door de draadversper-
ringen trachten te sluipen. De uitwerking
van zo'n mijn toen: een dode en een andere
smokkelaar raakt een arm en been kwijt.
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Militairen bi‘/' het aanleggen van draadver-
sperringaan het einde van de H0/landseweg
re Huijbergen.

De smokkel, die op gang kwam had twee ge-
zichten. De Belgen hadden echt gebrek aan
voedsel, dus van honger mocst men wel. Een
tweede smokkel ontstond uit vaderlandslief-
de: een brievensmokkel kwam op gang.
Post die via Nederland en Engeland de oor-
logvoerende Belgische vaders en zonen aan
de IJzer bereikte. Evenzo gebeurde dat met
de wederkerende post.
Dan waren er nog de Bel-
gische jongemannen die V
de grens van Nederland
naar Belgie probecrden tc - 3'
passeren [en ook via Enge- 7-
land] om zich in te laten
lijvcn bij het Belgische Ic-
ger. Het Duitse leger pro-
beerde dit alles te voorko-
men.
De Nederlandse smokke-
laars deden het alleen om .
“Wat” te verdienen.

Neder/andse wachfpost
bij de grens in Putte. Let
op het primifieve wacht-
/wisje.

Mobillsatie I914. Detachement Huybergen.
Draadversperring aan de grens.

I-

,_ _;,_/-

I “I

En sommi-
gen pakten
het gclijk
groots aan.
Zo stopte 14
april l 9 l 5
om 11.00 uur
voerman A.
Michielsens
uit Ho0ger-
heide met
zijn begelei-
der L.G. uit
Putte met
paard en kar

9 e _ bij het grens-
kantoor te
Nispen. De

e kar was gela-
e den met so-

dex [soort
zccp] dic men naar Bclgic Wilde uitvoercn.
De commies verlangde enige kisten te on-
derzoeken, waar de begeleider bezwaar te-
gen maakte. Bij onderzoek bleek dat alleen
de bovenste laag pakjes sodex waren. Daar-
onder waren het allemaal pakjes bloem. De
18 kisten bevatten 1700 zakjes tarwebloem
Wat 600 kg was: 2/3 van de lading. Alles
werd in beslag genomen en uit onderzoek
bleek dat een onbekende Belg bij de schilder
en sodex-vcrpakker .l.H.R. te Bergen op
Zoom een partij sodex had gekocht.
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Op 13 april had hij een gedeelte sodexzakjes
in ontvangst genomen en bovendien tegen
betaling 2000 bedrukte sodexbandjes die om
de bloemzakj es moesten, met de smoes, dat
ze bij het veivoer altijd gemakkelijk kapot
gingen. Een beetje later kwam de Belg terug
om te zeggen dat zijn paard kreupel was en
dat hij morgen wel iemand anders zou sturen
om de partij op te halen.

De volgende morgen wordt L.G. uit Putte
door de Belg aangesproken in café Bakx aan
de Bosstraat in Bergen op Zoom of hij ie-
mand Wilde zoeken om de sodex naar Belgié
te vervoeren. L.G. trof de voerman A.
Michielsen uit Hoogerheide en betaalde
hem de 15 franc vrachtkosten.
In bij zijn van de Belg werd de sodex geladen
die naar Essen moest en langs het grenskan-
toor in Nispen uitgeklaard moest worden.

De rest van het verhaal kent u, het grootste
gedeelte was tarwebloem.
Hadden we nu met een slimme Belg te doen
of bestond die niet en wilden de Hollanders
nog linker zijn dan waarvoor ze al bekend
waren.
En de sodexverpakker uit Bergen op Zoom
vertrouw ik ook niet, want waar en wanneer
zijn de pakjes bloem met de sodexbandjes er
rond in de kar gegaan?
L.G. uit Putte werd aansprakelijk gesteld in
deze transactie. Beklaagde ontkende perti-
nent iets geweten te hcbben van tarwebloem.
De of cier van justitie oordeelde dat er be-
halve beklaagde nog andere schuldigen wa-
ren, maar omdat beklaagde deel uitmaakte
van een groep personen die het aanlegden
om verboden waar naar Belgie te smokke-
len, eiste hij negen maanden gevangenis-
straf.

5'rn0k!'ce!aa;'sre1~ gearresreerd: Car/1. van Di/'ke-Musrers (Cant/e B0/1) is de pine:/r (in scene gezel).

Toen men op het punt stond weg te rijden zei
de Belg:
"Ik rij met de ets naar Nispen, mocht ik er
soms niet zijn, zeg dan maar tegen de ont-
vanger dat de kisten sodex bevatten".
De Belg was natuurlijk niet in Nispen te
zien.

Ja, bloem was een product dat goed in de
markt lag bij de smokkelaars. Brood is over-
al en altijd al voedsel geweest dat van le-
vensbelang was.
Dus wie graanproducten had en daarbij nog
een molen, liefst zo kort mogelijk bij de
grens, kon goede zaken doen.
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Op ‘t Geleg op het einde van de Zand-
vlietseweg [vroeger Driessensdreef] te
Ossendrecht had Hugo Jansen al in 1859 ver-
gunning aangevraagd voor het opzetten van
een graanrosmolen.
Zijn zonen Jacques enAntoon dreven hier de
zaken tijdens de
Eerste Wcreld-
oorlog. Die be-
stonden uit land-
bouw, steenbak-
kerij ['t Geleg],
molenaar, bak-
ker en winke-
lier.
Bij het opzetten
van een graan-
molen moest al-
tijd al een be-
paalde afstand,
500 m, van dc
landgrens in acht
genomen wor-
den. Of de reden
hiervan was, dat
men dan betere
controle had
over eventuele ""F"’- -- . . .
smokkel?
Maar 5 juli 1915 klopte het niet erg op ‘t Ge-
leg in Ossendrecht volgens een krantenbe-
richt.

Toon Jansen was de mulder, zijn broer en
buurman Jacques was de bakker. Als Toon
Wat zwart [niet aangegeven] graan kon ma-
len kon zijn broer het wel bakken.
De zoon van Jacques, Hugo [grootvader van
ondergetekende] vertelde de verhalcn dat hij
met zijn hondenkar, getrokken door drie hon-
den waarvan "de Raas" zijn sterkste hond
was, met lichte maan door de duinen [Stop-
pelbergen] naar de draad in Zandvliet [Bra-
zilié] reed.
De vracht was soms wel 300 broden. Nou
was de uitvoer van gebakken brood naar Bel-
gie niet verboden, maar 300 broden voor mis-
schien 70 personen die tussen de stroom-
draad en de Nederlandse grens zaten, was
nogal veel.

De kapitein van het Nederlandse veldleger
eiste wel dat dc verkoop gebeurde tegen een
billijke prijs onder militair toezicht. Waarom
Hugo graag met lichte maan brood bezorg-
de, dat weten we niet.....

De graanmaaldergj van Ant. Jansen.
Op deforo: z00n Constan Jansen.
Nelly Verest en kinderen, ong. 1 938

Onder de soldaten en grenswachten gingen
geruchten dat de lange rokken van de Bra-
bantse boerinnen en boerenmeiden een ge-
liefde schuilplaats waren voor s1nokkelwa-
ren zoals boter, vlees en blikj es petroleum.
De smokkelaarsters hoopten op schroom
van de grenswachten.
Met een rietje werd op de rokken getikt.
Klonk de slag dof dan kon er doorgegaan
worden.
Was de slag metaalachtig dan zat het fout.
Toen ook zou door de Hollandse grenswach-
ten ontdekt zijn dat alle boerenmeiden in de
grensstreek "zonder broek aan d'r kont" lie-
pen.
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_Mnn acbrijft ons uit Ossendrecht:
Men horrlunrt zich zeker nog wel

In groote dr 0-In Onnndrecht, dln
sluts -hid F 5 I915, 'n.l. het
Ingncmen v n cone gpobtn honvnclbnid
ilocm an graan In ullulci loot-ten bij
Inn molannr A. J. Din drukte bcnft zich
rant hnrut op Zltordlg l. I.,tonn_.In
Inn-..nu:ildd‘ag;.,wan'r drie unto’: mot
goederun zijn vet-uchcnon om do wag-
gnnomnn goadcnn torn; to brengon.

Hat is nu rand: do vim-dc [maul ga-
nclt dat men bij genocmdcnpanoon
goedercn In beltag hceft genomen,
onder vollloendc baoordocling, vermin
llt in basing genomen: talkona word
urnggabracht. .-
Blijkbur II blur dun gcen ltrafbur

cit gcplccgd. ' .

Wij vnrnemon nador hioromuont,
ant beden in kort gedIng- deze ‘sank
our don pruldent van -do rnchtbank
u”-Brad: behandeld word. ]. beef! don
ommihdnnt van hot, ivpltllegor dodn
nguuldnn,‘ tenclndn ophcl ng van hot
arbod tot oitlllg, dat op hun tongu-
~ut[ Ill, to krijgnn op grand dit do
omnundant nn ihBt vnldloger niet be-
oegd Ill can dorgnlljk urbod to
aan. Voor J. trad op Mr._l-lutog to
inn-gen op Zoom an voor don com-
mandant an hat veldlcgcr Hr". Thor-
acke, Iandudvocnt tn '1-Huge. Do
resident van no rechtblnk ul a.|.
lrijdag nitnpi-lat doen. . '~

lI
_ 0 \-.. .., .1...‘ !- "

t’L‘t_v03n'l!nItIdelnn p i1anr""B_‘tlgi!. I
. ;._Men schrgit can do N. R; Ct.": ~
'- ...Nadat-ac er! December door‘ par-
;1_ti¢plieren eenpakjes aan Tn‘ Belgi8_
Qwonende edorlandsche tamilieleden
-kendenhfezonden warden, verscheen
‘er.~‘22 ei___een oproep in‘-"de dag-
bIaden,, dat 1porso'nen,- "die door middelj
van-dc eommiule vooz regeling van
=60, voortiening van _ noodzakeliika
levetmniddelen in___Belg|sche gemeen-

-tpp, “Wilts, mommhsie ._ van dc - regee .
iring§’de- bevoegdhetd -had .-ontvangen,
=m.lnnde_l_ljks een hoeveelhoid van 4000,
‘pakketfcn ‘v&n'21l| K G. voordboverr
fgenoemd doel-- um ;.BelgIE_- nit te
yeeren, pakjes‘ wenqphten te__ zqnglen,
zich met een nanvragedaartoe zouqen
;:-iehten tot_“bet. bureau nitvogr ‘van
het depnrtement» vlln nancién. -‘Ve'Ien‘
-hcbben-[aan -.dion- _oproep gehoer - ge-
gogovea.-* Sedert z n __er‘ maanden

-jwoofbifgegaan, an no'g is er _geen
[hie .naar'_ Belgié gezonden, Alla

Ewunliteitentals invullen van ohiljetten,

I

.."e¢a;.- b¢i # Mn-
, ans; ziln j3_'v§éf iId,.'_

3 tnaar het .: Dnitache hestnn11_mu_kt nog
.s¢¢wm,. de pakjea door ta laten. En

I! .__:n¢h ziin “die Iovenemlddelen driogend

‘-[kilo-. kont ~.- an ifal .' ,_.h_ot sage.‘naar
t.~.=1r¢ =¢4izI\eid;»-‘?.B¢=§<.-wawi..;-qerden mot;&0-_-9_0%Ir|.-'.- betulda I hf:
.-‘

»a"p'ol'ei:' "tr" "4 ntochie" kotfioifi-' 30'

1, w.-ima--aarattmw‘ in
{itnnmerktngi kommdp .- levenmiildeleti E

Twee krantenberichren waaruit hit‘/‘kt, dat er in Belgie' tekort is aan alles en men er in Nederland
een graanrje van meeprobeerf tepikken.
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5antvtiet. _ Weeltjes.
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Het gebied van De Weelzjes waar de smokkel welig tierde.

Een geliefde bezigheid van de grenswachten
was, wanneer vennoed werd dat de dames
margarine ofvet onder de rokken verborgen
hadden. ze in de wintermaanden laten
waehten bij de goed opgestookte kachel net
zo lang tot het spul begon te smelten.
Wanneer men dacht dat er vlees onder de
rokken zat mocht de diensthond binnen
komen. Die was dan niet weg te slaan bij de
smokkelaarsters.

In januari had het getsoleerde gebied van de
Weeltjes [Den Hoek] nog bijzondere
privileges gehad de voedselvoorziening
betreffende:
le De bewoners mochten dagelijks even
over de grens om de behoeften der inwoners
aan levensmiddelen, koek en verliehtings-
middelen [petroleum] aan de leveranciers
van Ossendrecht op te geven en in ontvangst
te nemen.
2e De verkoop zou plaats moeten hebben in
een huis vlakbij de doorgang in de grens
waar de inwoners en leveranciers elkaar
ontmoetten onder militair toezicht en met de
opgave van de grootte van de gezinnen.

Dit plan zal wel snel door de Duitsers van
tafel geveegd zijn want in de kippenren
[omrasterd gebied] van de Weeltjes zou van
alles gebeuren waar dc moffen geen vrede
mee hadden.
Om de eigen voedselvoorziening in
Nederland veilig te stellen neemt de
bewaking aan de Nederlandse zijde van de
meet toe. De burgerlijke en militaire
overheden in de Zuidwesthoek komen met
verordeninghoudende maatregelen tegen
vasthouding of prijsopdrijving van graan,
meel en brood.
Om de paardensmokkel tegen te gaan
Worden artikelen afgekondigd, die het
moeilijk maken om een paard zo maar te
laten verdwijnen.
En de commandant van de IIIe divisie laat
aan de burgemeesters van de Zuidwesthoek
weten dat het reclamebord "margarine"
alleen bij winkels of verkooplokalen op de
bestemde plaats en niet bij iedereen tegen de
muur geplaatst mocht Worden.
Iedereen probeerde toen margarine aan de
smokkelaars aan te bieden.
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De dodendraad

Aan de andere zijde van de grens was het van-
at april 1915 al het gesprek van de dag: de
Duitsers gaan Belgié van Nederland afslui-
ten met “nen elektrieken draad”.
De Duitsers konden de controle van het
grensgebied met Nederland, dat zich uit-
strekte van Limburg tot en met Zeeuws
Vlaanderen, niet goed onder de knie krijgen.
De gewone versperringen en mijnen konden
het grensverkeer niet tegenhouden.

1° de geallieerden brachten talrijke jongeren
over naar Nederland voor het opzetten van
lij nen om ontvluchtingen te organiseren van
vrijwilligers via Engeland naar het Lizet-
front.
2° de Britse inlichtingendiensten die in Ne-
derland in het grensgebied aanwezig waren
minder kans te geven met de Belgen contact
te maken.
3“ de Belgische poststukken werden via Ne-
derland richting Engeland dan naar Den
Ilzer en weer teruggesmokkeld.

' I -' ; I I I

>1. .;; .5‘,-i'

. . .. I

4“ Duitse deserteurs geen kans geven te ont-
vluchten.
5° de grenssmokkel onder controle houden.
6” het tegenhouden van Nederlandse kran-
tcn, waarin het wel gebeurde dat de Belgi-
sche regering oproepen plaatste voor op-
komst militaire dienst.

Van april I915 tot augustus 1915 werd de
draadversperring geplaatst. En op 23 augus-
tus stond in het gebied tegen de Zuidwest-
hoek de stroom op de draad.
Men zou denken dat de draad vlakbij de
grens zou komen te staan. maar dat was niet
waar. Hoekige stukken werden afgesneden,
want de kans om iemand te arresteren voor
hij de Nederlandse grens had bereikt, was
groter als de stroomdraad daar een eind van-
daag zou staan.

Duitse wachtpost aan de driesprong
Huijbergen-Essen-Kalmthouz‘ aan het einde
van de Hollandseweg.

e'\

Pagina 10 T l J D I N G Jaargang 37,2014 nr. 02



‘,.,¢P'

7 4 -_ ~_r~ * - .7’. -.- “--‘T-'-""F""jj _.._, , ; _3;_, .,'*-*2»:

Bossen warden gekapr om ruimre te maken voor "de dodendraad“ tussen Putte en Kalmthom‘

Zo was de draad heel ver van Huijbergen ge-
plaatst en lag Essen geheel buiten de stroom-
draad van de Duitsers. Maar er stond wel een
pinnekesdraadversperring zonder stroom op
de grens met Nederland. De Essenaren zaten
in de zogenoemde kippenren.
Dit gold ook voor de bewoners van De Weel-
tjes en Den Hoek aan de Plaatsluis tegen
Ossendrecht aan.
Er was een grote doorgangspost in de
stroomdraadversperring gemaakt te Putte en
een kleine bij Zandvliet naar Ossendrecht
[Langeweg].
Ook bij Huijbergen was een kleine door-
laatpost.

De "Absperrung" was een ongeveer 2 tot 3
meter hoge versperring met 5 tot soms 10
koperen of zinkcn draden boven elkaar,
ongeveer 20 em uit elkaar liggend en be-
vestigd aan porseleinen isolatoren [potjes].
Deze potjes waren aan 3 meter hoge palen
bevestigd die ongeveer 3,5 meter uit elkaar
stonden.

Om de 50 meter stond een hogere paal die de
aanvoerleiding droeg voor de stroom; aan de-
ze palen zat ook de draad voor communica-
tie.
De stroom werd aangevoerd door enkele een-
trales of generatoren van fabrieken langs de
grens of [meestal] door eigen dieselgenera-
toren.
ln ons gebied Ravels-De Schelde, 63 km
lang, kwam de stroom van de elektriciteits-
fabriek Merksem via transformatoren groep
Kapellen naar Putte bij de Drijhoek. Via
Schalthiiuser [schakelhuisjes] die ongeveer
om de 2 km stonden, werd de stroom over
het traject verdeeld. In zo'n schakelhuisje
kon voor cigen traject stroom vrijgemaakt
worden. Ook kon van hieruit geregeld wor-
den op welke draden men stroom kon zetten,
want uit Zuinigheidsoveivvegingen ofeen te-
kort aan stroom stond niet altijd op alle dra-
den stroom.
Het gemiddelde voltage was 2000 volt, dus
echt een dodendraad.
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Landkaartje: Het traject van de elektrische draadop Belgisch grondgebied
Dubbele lijn: draad,
+ ++ + + .' landgrens
H5.' schakelhuis
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Schake/huis H5 fer hoogte van de Klinkaardstraat re Putte.
Vooraan .' waehten merfiels. Rechls .' dr'ac1dq §‘lz1iIir1g.

Naast deze stroomversperring kwam aan bei-
de zijden een lage prikkeldraadversperring
zonder spanning. Langs deze draden "lie-
pen" de Duitsers patrouilles per ets, met
honden en de ulanen stonnden regelmatig
met hun paarden langs de draad.
Op regelmatige afstanden stonden schild-
wachten en op gevoelige plaatsen z0eklich-
ten. Z0 heeft er te Kalmthout nog een kabel-
ballon met een mandje eronder gehangen
waarin de wacht kon plaats nemen.
Elke morgen werd de wacht met geweer, ver-
rekijkcr en tclcfoon opgclatcn om dc draad
Over een lange afstand in de gaten te houden.
Voor het plaatsen van de draadversperring
werd een strook van I 00 meter brccd ontbost
en zuiver gemaakt, wat het schootsveld van
de Duitse wachtposten verbeterde.

De draadversperring was een indrukwek-
kende en verschrikkelijke hindemis. Zelfs
de dappersten schrokken terug voor de
doodsbedreigende barriere die slingerend
door bossen, moerassen en polders tot in de
Schelde door het landschap trok.

Niemand mocht in de 500-meterzone van de
draad komen. De patrouilles hadden de for-
mele opdracht om op alles en ieclereen te
schieten die in de buurt van de stroomdraad
kwam.

Aangehouden personen kregen een mini-
mumstraf van zes maanden. Bij herhaling
werd men gedeporteerd naar Duitsland.
Velejonge Belgen zijn de draad gepasseerd
maar ook velen hebben er het leven gelaten.
Het beste was om de draad te passeren waar
hij kort bij de Nederlandse grens stond, want
was men door de draad geraakt dan zat men
20 “op ‘t Hollandse".

Als men geld had kon men het met corrupte
Duitse grenswachters op een akkoordje g00i-
en. De stroom werd wel eens uitgezet, dc
wacht liep wel eens net de andere kant uit als
men erdoor moest. Een overtochtje kostte 80
tot 100 mark, die door de Duitse grenswach-
ten meestal weer werden kleingemaakt in cle
Belgische cafes.
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SCHEMA DRAADVERSPERRING (bovenzicht)

w

Niel geélektri ceerda bescherrndraad aan Nederlandse zijde
I —n0 U i 1 i

Geélektri ceerde draad
j Z j j

Paal Pail Pas]

Pul voor pltrouillel-III‘!

_ _ _ ‘D

Pad voor pnrouilleurs

Niel geéleklri eeerde beschermdraad dan Betqischo ziide

-.~‘ .1-1

I barbelé. —- (Iloture dc frontiérc : Furme contre le l, fut fait lIoHand;|i.<.

Bovenaanzicht van de draadversperring langs boerderij in de Prosperpolder bij Doe].

Het eerste ongeval met de elektrieken draad
in onze streek komt op naam van de Zand-
vlietenaar Johannes B. de Langh. Om half
drie ‘s nachts de 7” juni 1915 wilde hij de
draad passeren tussen “De Weeltjes” en de
Steenweg Zandvliet — Ossendrecht. Mis-
schien was het nog een voorloper van de late-
re stroomdraad, want in de pinnekesdraad
zou een andere draad ingewerkt zijn waarop
5000 volt stond volgens het verslag. De dyna-
mo‘s die dc stroom voortbrachten zouden op

“Het Sterrenhof” gestaan hebben, gelegen in
de Noordlandpolder van Zandvliet, be-
woond door de familie J.B. Mous —van Lin-
den.

Alleen tussen Zandvliet en Ossendrecht zou-
den er nog zeven personen volgen, waarvan
twee op het uiterste einde van de draad tegen
de Schelde bij de hoeve van Jos Gabriéls, nl.
Carolus Bedeer uit Wihnaarsdonk en Petrus
Adriaanssens uit Zandvliet.
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Zo zien we regelmatig slachtoffers vallen
richting Putte - Kalmthout, maar het zou te
ver voeren deze allemaal te gaan noemen.
In november komen jongemannen uit Ka-
pellen in Hollands Putte aan en waren de
draad veilig gepasseerd. Allen waren zij op-
geroepen om naar Duitsland te worden over-
gebracht.
Z0 ook te Ossendrecht 23 jonge Belgen die
een lange toeht door de schorren van de
Schelde hadden gemaakt. Ze waren door de
Duitsers besehoten en kwamen onder het
slijk aan. Ze hadden de leeftijd van 17 tot 40
jaar en stonden ook op de lij st om naar Duits-
land te Worden afgevoerd.
In Huijbergen komt een man aan die 7000
francs had moeten betalen voor de hulp om
door de elektrische draad te komen. Dat was
dure hulp.
Veel passeurs van de draad probeerden brie-
ven van Belgie naar Nederland te smokkelen
en kranten voor Belgié mee terug te nemen.
Café "Trapke Op" in Huijbergen was zo'n
postkantoor.
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Ook op Den Hoek [Zandvliet] gingen veel
brieven in en uit. De brieven vanuit het
llzergebied richting Belgié [via Engeland]
werden verstopt in het voedsel dat aan de
Plaatsluis verkocht mocht worden. Ook boe-
ren die land bewerkten bij de draad werden
ingeschakeld.
De prijs per kilo die aan de smokkelaars be-
taald moest Worden was in het begin van 15
franc tot 26 franc. Een Belgische franc was
in de periode 1914-1918 ongeveer 50 tot 40
Nederlandse centen.

Er zijn ook oorlogsschrijvers die bedragen
noemen van 0,25 franc tot 1 franc per brief.
De Belgen lazen ook graag anti-Duitse dag-
bladen, maar vooral in het Belgische grens-
gebied Brabantse dagbladen. Voor het in
huis hebben van een dagblad stond een boete
van 20 mark. Op 31 oktober I916 Worden
door Duitse grenswachten vier vrouwen uit
Berendrecht en Zandvliet gevat met het
smokkelen van brieven door de elektrische
draadafsluiting. Hun strafwas maar kort.

FH barbe — (Ilotnrc dc frontiére : Le ctive 500 metres dans l’Escaut.

Om de smokkel bi]' Iaag water moeilijker te maken liep de draadversperring een eind in de Schelde.
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2 november 1916 werden ze weer vrij gela-
ten uit de gevangenis van de Begijnenstraat
te Antwerpen. De straffen konden oplopen
tot maximaal vij fj aar. In het begin gingen de-
ze brieven allemaal naar Baarle-Hertog,
maar door de grote hoeveelheden werd dit al
snel overgeplaatst naar de Scheldehaven in
Vlissingen. Er lagen hier regelmatig 80 tot
90.000 poststukken te waehten voor verzen-
ding richting Engeland of smokkel richting
Belgié.

drukt of ook wel tussen de draden en dan
maar hopen dat het niet wegklapte bij het
doorkruipen, Wat ook wel eens gebeurde,
met fatale gevolgen.
Om zekerheid voor doorgang te hebben kon
men het beste als men rijk was de som van 80
mark geven en de stroom even af laten zet-
ten. Dit was toch wel het veiligst.

Het waren niet altijd Belgen die het haasje
waren aan de draad. Onachtzaamheid van de

Duitsers kost-
te ook hen re-
gelmatig het1e-
ven.
Zo zien we bij
Ossendrecht
een Duitser
sterven die te
kort bi j de
draad iets op-
raapte en met
zijn pinhelm
de draad raakt.
Het hoofdstuk
"den draad"
sluiten we af
met een be-
richt uit "De
Zoom".

De broertjes Carolus (13) en Marcel (1 O) T Seijen srierven in de nachr van 4 n0- Het is dan 31
vember I 91 7 aan de draadbij de Driehoeven te Kalmthout.
Depolsen van de kinderen waren q gebrand.

Alles werd verzonnen om gezond door de
draad te komen. Eerst een afgelegen rustige
locatie zoeken en dan werd gebmik gemaakt
van een paal, omwikkeld met mbber, die on-
der de onderste draad werd gestoken om die
omhoog te krikken. Lukte wel, maar men
moest met tweeén zijn.
Een houten ton onder de laagste draad pro-
beren te krijgen en dan erdoorheen was ook
een mogelijkheid.
Een niet te groot houten etswiel zonder spa-
ken werd ook uitgeprobeerd.
Maar het bekendste voorwerk was een hou-
ten inklapbaar raampje van 45 bij 55 cm dat
met rubber geisoleerd een bruikbaar tunnel-
tje was. Het werd onder de laagste draad ge-

mei 1918. We
lezen:
'Gistermorgen

om ongeveer 9 uur kwamen 2 Duitse solda-
ten door de elektrische draad te Zandvliet bij
de Platsluis. Ze waren naar Nederland ge-
weest om levensmiddelen te kopen. Toen ze
temg gingen wilden zij weer door de draad,
niet wetend dat de stroom intussen opnieuw
was aangezet. Een hunner pakte aan de
draad en werd op slag gedood'.

Van Nederlanders die door de draad gedood
zouden zijn lezen We weinig. Die zullen met
de smokkelpraktij ken tot voor de elektrische
draad gebleven zijn. Hun waren droegen zij
hier over aan de Belgen, maar ook aan de
Duitsers, die dikwij ls ook afnemers waren.
De marechaussec, ook commiezen en de
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grenswachten van het leger aan de Neder- Ossendrecht 80.000 kg rijst werd gesmok-
landse zijde van de meet moeten proberen de keld.
smokkelstroom in bedwang te houden.

De strijd tussen smokkelaar en grenswacht
De voornaamste producten die gesmokkeld verhardt. De commiezen krijgen een kara-
werden waren: petroleum, benzinc, bloem, bijn in plaats van een revolver, dit om te inti-
bakvet [soortmargarine],zeep,kaarsen, kof- mideren, maar ook door de reikwijdte van
e en rijst. dit wapen moest menig smokkelaar het lood-

Een krantenberieht meldt dat alleen al langs je leggen.
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Corneel Dierckx van het Hageland in Ossen-
drecht, oud 48 jaar, vader van zeven kinde-
ren wordt, nadat hij is aangehoudcn met 10
kg bloem, door twee schoten neergelegd in
de weiden onder de Looij, omdat hij na het
opgeven van een valse naam was gaan lo-
pen.

Het Hageland en de Laagstraat waren eon-
treien die voor het smokkelaarsgilde goed in
de markt lagen. Men had snel contact langs
de Plaatsluis met het Belgische gehucht
“Den Hoek”[Weeltjes] waar dc kolonic Bel-
gen woonde die buiten de elektrische draad
van de Duitsers zat. Die Zorgden voor door-
vocr van dc smokkelaars vcrder Belgie in.
De Duitsers in Belgié hadden ook wel in de
gaten dat er op d'Hoek van alles gebeurde
wat het daglicht niet kon verdragen. Eind de-
eember 1915 ‘s morgens vroeg om half zes

DE ooRLoe.|
van ma BELOISCHB -ORENS

V5oT'iul 0 wake: werden lo bo-
i noun van J0 Platlnla door do Dall-

l_¢iI_rI mankalqk. mule pvoenl. Hun
‘um I'M! 58 manna: durumIltu mm lion ugd 5 lnnljhcld mum
"-0- 4' 7°-Imp rt. Ha do modular l

.‘||1Il'l'-I @401’ lladca nrnumon wt), dat;
flln all I-‘nu: Antumpon nllu bolnln
llllnda. luguumm was ; memnalen
India sij not 'atompon on duwan
Ibortpllnua. ' . _ .

lij uakomat to Antworpcn zijn xi]
0"!» 2 glqugenluen urlald. :3
-IQIIIIII onder gab:-acht In da_B0gljnu-
ltml, do onrlguln do Folkukuorul.
Z51 Inga dnr In unchlllud gazel-
ltblp, trolha at nlo kcnllunn uni
"f.*¢ 50 93 mlnnen nlt Bakudncht nla Y
*_ln dlu _"Il{0|p‘,IOI pump: pnomau 1
Iltll. 1

De tonelen die zich daarop afspeelden gin-

/In

toen iedereen nog in diepe rust was werden
de bewoners opgeschrikt door een signaal.
De hele kippenrcn [benaming van Den Hock
die ingesloten was door de Duitse elektrici-
teitsdraad en de Hollandse pinnekesdraad]
zat vol Duitsers. De mensen laten in de val.
Alle huizen werden doorzocht; alle bewo-
ners, grijsaards, vrouwen en kinderen wer-
den samengedreven.

gen leders gedacht te boven Degenen die
Nederlandse couranten in bezit hadden wer-
den geboeid Z0 ging de treurige stoet om-
ringd door gewapende Duitsers richting
Zandvliet De vrouwen werden vr1_| spocdig
vergund terug te keren
De oorzaak van deze razzia zou Zl_]I‘l dat er
Belgische soldaten ofJongelmgcn waren on
dergedoken onder de bewoners Ook was er

Tljdanl inn verblill. In ‘dc hams:
kwam hot bnhnd Lloko nn Louiaka
but lp'al Iotmaku.-Dataljnnnfu
huh woordaa moat vudurqn uit ll:
bpgrtjpoa, dus voor an grout duel but

hm too to octutjm: Ill volgous
ulganoca guogdn, dat all than In don
Qnotaodl hodcn vottoofda. I

- Bl] ib hlb hf block, 4!! I00! Ilka
an gum: guilds pedofonlllo mat bank-
puplu bl) zich droeg»; nnchltlanda
onder hon nth‘ tot can being no
20-25 dnlund francs. Ian ale! dat
nniokkelhandelaog niet mike llnchta
runttntn opluort. .
. lij vcmamon mama dat Ch. \V.dlo
ook ‘ah pump: wad urmald abut
u ymoolda an ook niet ("hogan

lp genomen. .
£1 but vorlatan du ganamln word

don nljgolatcnon door do ltachan
boduld, dat-mochten ll] ht! ten ndooll
der Qmtnchau nltrlchtan mu undat-
mul op dc Ptutluln son tungkaaun on‘
or alles zouden" met lich IOGIHD.

V-zrslag in “De Zoom " over het afvoeren van de bewoners van de Plaatsluis-Den Haek
en het vezvolg hierop.
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een zestal Nederlanders aanwezig en zij wer-
den ook weggevoerd naarAntwerpen.
Een van hen, Marijn van dc Zande, die woon-
de in het huisje dat nu verbouwd bij de in-
gangspooit van het nudistenverblijf "Athe-
na" staat, was, het geweld horende, gaan kij-
ken maar werd door de Duitsers ook gevang-
en genomen en afgevoerd naar de gevang-
enis in Antwerpen. Marijn is nooit meer te-
ruggekomen en moet in de gevangenis ge-
storven zijn. Wat het vervolg was van deze
razzia meldt ons ‘De Zoom‘ van januari
1916.
Er werd grofgeld verdiend in de smokkel.
Het militaire gezag kwam met steeds meer
ontzeggingen m.b.t. het verblijven in het in
staat van beleg verklaarde gebied.
Dat was een Nederlandse strook land van
ongeveer 5 km breed van de grens.
Had men teveel gesmokkeld dan mocht men
niet meer in deze strook verblij ven. Zo krij-
gen Jacques Gorissen, Felix van Oeveren,
Petrus Kremers en Antoon Jansen [geboren
24 oktober 1898] dit verbod opgelegd.

Eind 1915 maakt de commandant van het le-
ger aan de winkeliers van Hoogerheide be-
kend dat het klaar moet zijn met het inslaan
van grote hoeveelheden margarine. Regel-
matig slaan de Hoogerheidense winkeliers
250 kg margarine per keer in, alleen voor
doorverkoop aan de winkeliers en verkoop-
huizen in Putte, waar de smokkelaars het
weer ophalen voor over meet. In dagblad ‘De
Zoom’ zien we dan regelmatig grote adver-
tenties verschij nen van Klappa margarine en
bakvet.

In Belgié werd op 31 januari 1916 door de
Duitse militaire overheid een plakkaat opge-
hangen waarop stond dat het woord 'buk"
[bakvet], op spottende wijze gezegd, tegen
zijn medemens als scheldwoord moest wor-
den gekwali ceerd en waar strenge straffen
op zouden komen te staan.

Wat was de reden hiervan?
Phiel Loos, een geacht burger uit Essen, had
in een kof ehuis een rondje gegeven. Aan
een tafeltje zaten nog enkele bezoekers waar-
tegen Loos zei: "Aanjullie geefik geen rond-
je, want jullie zijn allemaal buksmokkelaars
voor de gemene Pruis [moffen]." De 1aatst-
genoemde bezoekers meldden dit aan de
Duitsers. Loos werd opgepakt en overge-
bracht naar de gevangenis in Antwerpen.
Sindsdien durfden de bewoners van Essen
het woord "buk" niet meer uit te spreken.
Meneer Pastoor van de Statiekerk had zijn
parochianen voorgehouden dat het smokke-
len van bakvet moest stoppen. De smokke-
laars moesten wel weten dat dit bakvet ge-
bmikt werd door de Duitsers voor het fabri-
ceren van munitie waardoor hun eigen broe-
ders konden Worden gedood! De pastoor
werd ook opgepakt en moest binnen drie da-
gen bewijzen waantit bakvet was samen-
gesteld en dat de Duitsers het gebruikten
voor de aanmaak van munitie. Kon hij dit
niet dan zou hij streng gestraft worden.
Toch zou het smokkelen er niet minder om
worden.

Op 18 januari om 7.30 uur wordt de we1be-
kende I8-jarige Catharina Burremans uit een
bekende Ossendrechtse smokkelaarsfamilie
met een vriendin achter de Grote Meer als
naar gewoonte met een hoeveelheid smok-
kelwaar aangetroffen.
Toen zij door de commiezen werden aan-
geroepen trachtten zij, na de smokkelwaar te
hebben weggegooid, te vluchten. Er vielen
schoten en Catharina werd in haar schouder
getro en. Gelukkig niet met dodelijke af-
loop.
Meneer Pastoor van Ossendrecht had hiema
een inke donderpreek afgestoken tegen
Caat en het verderfelijke smokkelen in het al-
gemeen. Dat dit niet in goede aarde viel bij
de gewone man in de grensstreek die er alle-
maal aan verdienden, is te bcgrijpen.
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Petr0leum- en jeneversmokkelzusters gepakf achter ca/é Welkom (naast nu Dr. van
Hooteghem). De dames waren de vriendinnen van de soldaten die graag meededen am de

foto in scéne zetten.

De Engelsen hebben de Noordzee geheel af-
gesloten en de schepen vanuit Amerika, die
Nederland van graan moeten voorzien om de
voedselvoorziening op peil te houden, kun-
nen ons land niet bereiken.
Er wordt gevraagd aan ieder die geen brood
behoeft te gebruiken dit niet te doen.
Overal verschijnt de leuze "Wilt gij uw land
een dienst bewijzen, wees dan zo zuinig mo-
gelijk met brood". Kof e en brood gaan op
de bon. Het rantsoen voor iedere broodeter
komt op 4 ons per dag.
Boeren die zelf tarwe of rogge hebben krij-
gen geen broodkaarten.
Bij de rechtbank die de smokkelzaken niet
meer aan kan wordt aangedrongen om
zwaardere gevangenisstraffen uit te spreken.
Om de petroleumsmokkel te beteugelen
mocht petroleum alleen tussen 9 en 12 uur 's
morgens verkocht Worden in de daarvoorbe-
stemde bussen en niet meer dan voor dage-
lijks gebruik nodig was.

Wat de airestatie van smokkelaars betreft ko-
men Woensdrecht en Hoogerheide wat min-
der in dit verhaal voor. Wat niet wil zeggen
dat ze daar zoveel braver waren, maar de af-
stand naar de meet was wat verder weg. Men
was hier meer gericht op de schorren tussen
Zandvliet en Woensdrecht.

De marechaussee onder leiding van waeht-
meester Van Ree wist op een nacht vijftien
smokkelaars te arresteren. Men moest daar-
voor posten in een roeibootje.
Op een avond was het weer raak voor Van
Ree met zijn mannen: eenentwintig man was
de smokkelaarsgroep groot die door de kre-
ken Belgié probeerden te bereiken.
Allen droegen een zak van 35 kg rijst, maar
toen ze merkten dat ze gesnapt zouden wor-
den sneden ze de zakken kapot en lieten de
Zakken leeg lopen.
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Het proces-verbaal had dan weinig waarde
want her kon niet bewezen Worden wat, hoe-
vecl en door wie er gesmokkeld was.
Dat zal pijn gedaan hebben voor de smokke-
laars.
Het deed nog meer pijn wannccr men dc
smokkelaar achterliet en men in het donker
het op een lopen zette wanneer men aan-
geroepen werd om te blijven staan.
Als er dan een paar dagen later niets in de
kranten verseheen van marechaussee ofcom-
miezen van aangeslagen smokkelwaar dan
wist men wel hoe laat het was.

Ze waren te pakken genomen door _
zogenaamde zwarte commiezen. 8
Dit waren meestal rivaliserende
smokkelaars, al of niet verkleed
als commiezen, in het donker zich
voordoende als commies, die de
smokkelaars aanriep om te blij ven
staan.
Die wisten alles achterlatend niet
hoe snel dat ze weg moesten ko-
men. De zogenaamde zwarte com-
miezen (ook smokkelaars) hadden
een inkoopvrij handeltje dat ze
zelfweer over de meet probeerden
te krijgen.
Op 14januari 1918 is Piet Cleiren
al het derde slachtoffer van de
smokkel in Putte. Hij laat een
jonge weduwe en kind achter.

Hadje me maar! 1! zei Peer. Een uit-
roep die men in de Laagstraat toen
wij nog jong waren wel eens ge-
bruikte. Het slaat op Peer Din-
gemans [de Ruiter], beroepssmok-
kelaar uit Huijbergen. Hij was in
dc nacht van 24 januari 1918 met 4 .»; ,~\
een vraehtje buk op weg naar Bel- ‘ ,-
gié. Peer had pech, want bij de '
grens gekomen aan de Hollandse-
weg ziet hij "de gekke maioor" bij
de grenswachten staan.
Na twee keer gesommeerd te zijn
om te blijven staan, waar hij zich niets van
aantrok, werd er een waarschuwingsschot ge-
lost. Peer draaide zich om en riep de histori-
sche woorden: "Hadje me maar" en zette het
op een lopen.

Die uitdaging waste veel voor de gekke ma-
joor en hij sommeerde de dienstdoende
grenswaeht Peer neer te schietcn. Dcze wei-
gerde en zei tegen de majoor: "Als er raak ge-
schoten moet Worden doe het dan zelfmaar".
Dcze gristc dc karabijn uit dc handen van cle
soldaat en schoot Peer in zijn achterste. Peer
kon nog net de boerderij van Van Loon op
Belgiseh grondgebied bereiken.
Duitse militairen hebben hem naar het zie-
kenhuis in Antwerpen vervoerd, waar hij
overleed, 23 jaar oud.
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Wachtpost eind H01/andseweg. Her huis
met de lioekdeur (raam) slaal er nog 0 ver
de weg bij de grenspaal. Op deze plaats
werd RDingemcms gesomnreerd om re blg'j-
ven staan. De gevolgen zouden voor hem
noodlottig zijn.
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Legerwagen re Putte die soms 00k gebruikt werd door de soldaten om zelfeen smokkelhandel e
op re zetten. Z0 ’n handeltje bracht nog wat op.

De "gekke majoor" die ingekwartierd was in wingsrocp niet blijven staan en werd dood-
"Het Hof van Holland" werd snel overge- geschoten. Bij het lijk werd geen smokkel-
plaatst, want de legerleiding vreesde repre- waar gevonden. Jef stond ook niet bekend
sailles van Peers familie. als smokkelaar.
Dat de woorden "had je me maar! !" op Peers Het gerucht deed de ronde dat Jefvoor de eer-
lippen lagen kon ook a tomstig zijn van het ste keer mee zou doen als “voorloper”.
liedje "had je me maar met een knaakie er- Voorlopers waren mannen die geen smok-
bij" dat in die periode bekend was. Het kelwaar bij zich hadden en ongeveer 300 tot
moest uit een musical a tomstig zijn en de 500 meter voorop liepen om te kijken of de
Amsterdamse zwerver C. van Gelder struin- kust veilig was. Bij aanhouding van de voor-
de in die tijd de omgeving van het Rem- loper konden de achteropkomende smokke-
brandtplein af met zijn trommeltje al zin- laars stil blijven zitten ofterugkeren met hun
gend: "had je me maar, enz.". Dat liedje vrachtje.
kreeg toen landelijke bekendheid (grammo- De weerstand tegen het smokkelen van de
foon), wat misschien de reden geweest is dat Ossendrechtse pastoor zou ertoe geleid heb-
Peer deze strofe gebruikte om de grenswach- ben dat Jef niet in gewijde aarde mocht be-
ten belaehelijk te maken. graven worden.

Het laatste geval met dodelijke afloop dat we Om het smokkelhoofdstuk te beéindigen
nog noemen is dat van JefGoris van het Ha- kunnen we eoncluderen dat de Belgen in
geland in Ossendrecht. Jef, 39 jaar oud, was het begin van de Eerste Wereldoorlog om
in de verboden strook na een waarschu- den brode smokkelden.
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Aan dc Nederlandse zijde was het in het be-
gin een bijverdienste voor de mannen in de
grensstreek, maar het groeide al gauw uit tot
“Big Business”.
Het omkopen van militairen, douaniers en
Duitsers nam steeds grotere vormen aan.
De smokkelarij kreeg een georganiseerd ka-
rakter. Margarine, lijnolie en plantenvet in
het grensgebied werd gedistribueerd over
verschillende gemeenten en door groepjes
smokkelaars over de grens gebracht.
De voorraden werden buiten de verboden zo-
ne aangelegd [Hoogerheide, Woensdrecht,
Bergen op Zoom] en de smokkelaars zorg-
den nu van hieruit dat het over de grens
kwam.

De bedragen logen er niet om:
2.000 guldcn voor doorlatcn van ccn partij
margarine, 10.000 gulden voor vaten olie,
24.000 gulden voor een partij rij st, 1.000 gul-
dcn voor vrije doorgang van een smokkel-
ploeg te voet. Als je dan als commies 500 tot

nooennnaina

600 gulden per jaar verdient is de verleiding
groot.
De boeren en fabrikanten zagen hun werk-
volk verdwij nen in de lucratieve handen van
de smokkel met dc hoge verdiensten.

Een Venlose fabrikant die een oud-
werknemer terug probeerde te krij gen uit het
freelance smokkelen door het uurtarief van
18 naar 22 cent te verhogen, kreeg te horen
dat hij 22 gulden per wacht kon verdienen
als hij een avond meeliep.
Een grenswacht die een smokkelaar aan-
hield kreeg soms f 2,50 en een complimen-
tje.
Een smokkelende grenswacht kon per nacht
f60,00 verdienen.
De voorzitter van de Kamer van Koophandel
in Bergen op Zoom verklaarde: "De reus-
achtige en gemakkelijk door de grensbewo-
ners behaalde winsten uit de smokkel leiden
tot dc ondcrgang van het land omdat men het
werken verleert".

Een boer die zich beklaagde dat hij
niet aan personeel kon komen kreeg

‘ als antwoord: "Betaal ons net zoveel
als wij in een uur 's nachts verdie-

Moderne smokkelvoertnipn. “"“"'
Nuht voor oqmu I4 dagau Op de vraag hoeveel dat dan wel was

kreeg de boer als antwoord: "f 10,00
door in Perm"-
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En had dc kleine smokkelaar zelf
geen geld genoeg om inkopen te
doen dan werd hij wel ingehuurd
door dc winkeliers uit de grens-
streek, want die verdienden toch
geld als slijk.
Burgerlijke en kerkelijke moraa1pre-
dikers waarschuwden voor de totale
ondergang.
Afzetting, woekerhandel, zedeloos-
heid, drankmisbruik, allemaal woor-
den die van de preekstoel rolden.
"Er is onder de lagere volksklasse
ernstige venvildering van de zeden
geboren sedert de smokkelhandel
zijn intrede deed", orakelde meneer
pastoor.
Het gevolg hiervan zou zijn dat alle
oneerlijk verdiende geld werd omge-
zct in drank en braspartijen.
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L De enorme marge: die de handel rekende (50 d 100 procent
wekten vaak de woede van het publiek, zoals blijkt uit deze
a iche van Louis Raernaekers uit dc Eerst: Wereldoorlog. I
handelshuizen pro teerden van de stijgende vraag naar 'le

Op de spaarkas van dc Belgische boe-
renbond stegen dc tegoeden van 16 mil-
joen in 1914 naar ruim 171 miljoen in
1918 ...... ..
In Belgié waren in 1918 de aardappe-
len 5 tot 10 maal duurder dan in I9 I 4.
Boter kostte per kg 30 BF in 1918 te-
gen 4,20 BF in 1916.
Kaas deed in 1917 18 BF de kilo tegen
4 BF in 1916.
Eieren werden tij dens de oorlog 10
keer duurder.

De opkopers en grootsmokkelaars die
de markt in Belgié beheersten werden
door de schrijvers Cyriel Buysse en Ka-
rel van de Woestijne “een klasse pro -
teurs der ellende”genoemd, die met cy-
nische hoogmoed dc grove weelde
waartoe zij onverwachts gekomen wa-
ren toonden door goede sier te maken
in de restaurants.
Vandaar dat Emest Claes in de toneel-
uitvoering Charelke Dop kon laten zeg-
gen: “'t Was voor veel mensen een on-
geluk dat de oorlog al gauw gedaan
was, had het nog een beetje langer ge-
duurd dan zouden er nu veel meer rijke
mensen geweest zij n”.

steeds schaarsere goederen.

Spotprenl Louis Raemaekers

De boeren beklaagden zich
wel dat ze geen personeel
konden krijgen op hun land-
bouwbedrijven, maar wa-
ren zelf de producenten
van de meeste smokkelar-
tikelen. De prijzen van gra-
nen en melkprodueten
schoten als kometen om-
hoog en zij maakten toen
ook woekerwinsten door
de smokkel.
Medelijden met de hon-
gerende Belgen zal er wel
niet veel geweest zijn. Dat
hadden hun collega's, de
Belgische boeren, mis-
schien ook niet met hun
landgenoten.
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De tekorten aan graan-
producten zijn te merken
aan de mededelingen in
de kranren.
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Dorsen onder toezicht van de soldaten [telling] bij Ree van den Eijnden op
"den Aanwas”te Ossendrecht. Man vooraan Srafv.a'. Eijnden, loondorser

Nederland in 't algemeen in de oorlog
In Nederland werd Antoon George Kroller
door minister van landbouw Posthuma aan-
gesteld om in dejaren 1917 - 1918 te zorgen
voor graanaankopen. Kroller liet vele 1nil-
joenen aan commissie voor de graanaan-
kopen in eigen zak vloeien [l5%].
Tevens werd hij ervan beticht voor de Duit-
sers bemiddeld, gehandeld en gespioneerd te
hebben.
Als lid van dc vele distributiecommissies liet
hij het drukken van bonkaatten bij een van
zijn doehter nna's doen.
Een kleine groep Nederlanders die veel geld
verdienden zorgden ervoor dat het contrast
met de grote groep die armoede leed steeds
groter werd.
Uit onvrede ontstond in Amsterdam het aard-
appeloproer.
De huurprijzen stegen spectaculair.
Door de dalende toevoer van grondstoffen
en brandstof begon de Nederlandse econo-
mie te rammelen en vast te lopen. De prijs
van een wagon houtblokken steeg van 40 gul-
den naar475 gulden!

Alles werd gerantsoeneerd. Brood, melk,
aardappelen, peulvruchten, vlees, suiker,
kof e, thee, boter, margarine en vet kwamen
in 1917 en 1918 op de bon.
Brandstoffen, kleding, sehoeisel en leer: er
was niet aan te komen.
De rantsoenen brood per persoon gingen in
febmari 1918 van 400 gram naar 200 gram
op 30 maart. Op een maand tijd gehalveerd!
Begin 1918 werd het leger ingeschakeld om
op de boerderijen verborgen voorraden op te
sporen. Veel voor de zwarte markt bestemde
goederen kwam uit kleerkasten, bedsteden
en strobergen boven, zelfs uit droge sloten
en vanonder de mesthopen.
De schaarste aan meel was zo groot dat men
dit ging vermengen met een gedeelte aardap-
pelmeel, wat toen dc leuke naam kreeg van
regeringsbrood.
De slagers hadden niets meer te doen. Daar-
bij kwam dat het weinige vee dat er nog was
door de boeren zelf clandestien werd ge-
slaeht en voor veel hogere prij zen dan de
fl ,25 dc kilo van dc hand ging.
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Brood op de bon

Kunstenaars van de plateelfabriek Zuid-
Holland beelden de misére van de slagers
uit. De slagers zirten in de winkel kranrje te
lezen, zonder vlees. —>

Wat de dichter Speenhof dc volgende woor-
den deed schrijven:
"Varken, vrolijk varken wordt clandestien
geslacht / Wordt ge in een kinderwagen naar
de klant gebracht".
De gruwelverhalen over honden en katten-
slagers doen dan ook hun intrede.
Op 25 maart 1918 wordt het rantsoen voor
vlees 3 ons per persoon per week.
Door smokkel en cormptie was het aantal
miljonairs in Nederland van 465 in 1914 ge-
stegen naar 1239 inl920. Men noemde deze
mensen O W-ers [Oorlogs Winstmakers].
Die lieden aten kaviaar of oesters, bespren-
keld met champagne. Om zichzelf meer
stand te geven kochten ze titels van bv. am-
bachtshecr van een hcerlij kheid. Een laag ge-
nummerd nummerbord voor de splinter-
nieuwe auto stond ook leuk. Dit om de in-
druk te wekken dat men het fortuin al voor
de oorlog had verdiend en tot een van de eer-
ste autobezitters van het land behoorde.
Heerlijk was het om O W-er te zijn.

De smokkel in dc grensstreek zal hierna nog
niet ten einde zijn. Daar zal nog zo'n 75 jaar
op gewacht moeten worden tot de Europese
grenzen open Z1_|I‘l.

Ovewgenomen uit: De Zuidwesthoek in rep
en r0er1914-I918 -1-

’ T1
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CANADESE BEVRIJDERS TIJDELIJK BEGRAVEN

Oktober 1944: Als I5-jarigc jongen
stond ik tussen de vele belangstellen-
den die zich verzameld hadden op het
Ossendrechtse kerkhof aan het
Eikelhof. Onder hen burgemecstcr
Vos de Waal, wethouder Cor Mat-
theussens, dominee Scholten en een
pricstcr van buitcnaf, tcrzijdc gcstaan
door de Canadese legerleiding.
Verder bestond de menigte uit 0mw0-
ncndcn, dic ervan gchoord hadden.

--I

,3" Vlak voor mijn neus zag ik een kuil
A" ' "' 7*" E ' ‘ " ' met daarin dc in Ossendrecht geval-

len Canadese soldaten.
Dit werd hun tweede rustplaats: eerder wa-
ren ze al ter plckke tijdelijk grofwcg in de

_ grond gestopndéér waar ze gedood werden,
Q ‘ zoals langs de Putseweg en bij het Hemeltje.i. ii’

Zc blckcn vaak amper vicr, vijfj aar oudcr te
zijn dan ik. Nadat hun gegevens waren ver-
zameld werden hun lichamen in grijze de-
kcns gcwikkcld en tcr aarde bcstcld.
Hiervoor was ruimte gemaakt op het protes-
tantse gedeelte van het kerkhof, waar het im-
mcrs minder vol was in dit overwcgcnd ka-

’

Q‘ ‘

tholickc dorp. Er werden
dus reeds bestaande graven
van Ossendrechtenaren ge-
ruimd om plaats tc maken
voor een tijdelijke rust-
plaats van onze bevrijders.
Zulke massale begrafenis-
sen waren helaas tot drie
keer toe noodzakelijk tij-
dens de drie weken du1"en-
de bevrijdingsacties rond-
om de Kreekrakdam.
De Canadezen zelf lmden
vanaf D-Day hun vortic-
ringen, maar de venvachte
gemakkelijke zegetocht
vrocg vclc slachtoffcrs die
tijdens de opmars snel be-
graven moesten worden.
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Al deze jonge mannen, in
Ossendrecht waren dat er
l4 l (I), werden W£1Ell'SCl1l_i ll_il(
voor 1950 overgebracht naar
hun laatste rustplaats in Bergen
op Zoom: het Canadcse oor-
logskerkhof.
De Duitse in Ossendrecht ge-
vallen soldaten werden later
overgebracht naar een 00rl0gs-
kerkhofin Usselstein.

Een bfjzonder verhaal:
Een speeiale herinnering aan
de allereerste gesneuvelde in
de Ossendrechtse Laagstraat is
me bijgebleven: op 8 oktober
vie] 'gunner‘ Johnny Wells.
Toen zijn mocder in Canada de-
ze droeve mededeling ontving
kwam zij tot een opmerkelijke
daad: zij schonk een groot pak-
ket kleertjes voor de eerste ba-
by die in Ossendrecht het le-
vcnslicht zou aanschouwen.
Dit gebeurde bij de familie Van
Dijke-Joppe waar een zoontje
geboren werd. dat als dank de

e r 0 e p n a a m
<— J o h n n y
kreeg. Het
g e 21 n w a s
verrast en
dankbaar en
nam dc taak
op zich het
graf te ver-
zorgen op
h et la t e r e
C a n a d e s e

oorlogskcrkhof te Bergen op
Zoom.

Dit alles heeft een diepe indruk
op mij gemaakt en zeventig
jaar later ben ik deze dappere
mannen nog steeds heel dank-
baar.-$

-\:"Q0?‘-%*:e*Iif’

Jae van den Bussc/16 2
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WAOTER

-. » 1010 "d
Braobaant schrik wakker omda t'r aard op de

__l,..-.»
-»b|l§l;I_d6l'S gebonkt wordt. IJ schiet ooverénd. Buite prebeer d'n stem

boove de~6t6rm uit te komme: “Joannes, kom gaauw! De polder
stao blaank. ‘t Waoter is oover de déék gekomme!”

_ Joannes schiet in z'n kljeere en mok t'as de bliksem da t'ie bij de
déék komt. De ellende is grwoot. Mjeer as drie jaore zéin z'al aon ‘t
waark om de Beemster drwoog te maoke. Alles vur ni s gewiest.

“|k eb toch altij gezeed da tiejen déék vuste ljeeg is”, roep Joannes;
Dan zie t'ie pas, da menjeer Jacob Poppen vlak neffe n' ‘m staot. - ll‘
In 1607 besloot ‘t stadsbestuur van Amsterl i; sao e meej wig

Beemster drwoog te maoke. Toen t bekaanf grjeed was, in 1610,
bleek da te riengdéék te Ijeeg was. D polder liep wir onder waoter.
Daorom wier t'r besloote om de déékjinne meeter boove n't waoter

uit te Iaote komme. Op 19 maai 1612'was de polder grjieed vur
gebruik en naor 'n jaor was 'r al zoowveul opbrengst, da djeel de

im¢t ral uit was.
' . ,.‘I*

, ' l ' - 1650

.j*" s

rééke meense van de MO. C. (waoqnder Jgpob Popgen) om de

hoj, wakker worre! We zienke!”
Johan sprieng diuit z'n kwooi en schiet meej gaank in z'n kljeere.

Meej treae geléék st6rn"i t'ie de trappe n'op naor ‘t dek. De

drégve. lJ'de m0eder,3’ie zoow schreeuwde toen a tie
W/aorel oi _ ed tuis'zie'n te komme, al zit ig nouvi n ‘n

i , pggie aon ‘t aander end d'é_\ggereid.'

va
(119-IR 1659
vergiengp

de

' 0"
Johan van Braob schrik wakker "dur ‘t roepe van de bwootsman.

Berg; op Zoom mok iejnk waoter en zal nie laank mir blééveh‘ ,1-1*"
iii»; _
40-» §_

-If I-
1 . gr .
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‘Fl.
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Q ,_-,I
. .

I_ .,,,__ 7- Jan van

.. - - .. ._ vinne op‘Walch, . '
14" .11‘ _ 1. ' -Q. '

OF LAAND?

De wooge eere van de MO. C. mokte dan ok veul
aandere gebriikt wier om te investeere in de drwoogmaokerije in ..,

Noord-Ollaand. De bemannieng van alle vééf de scheepo wier'g'é'Fed
en van de vrakstukke wierjin nuuw schip gebouwe, waormeej ze

wir durgienge meej aandel drééve. _

lo 1944
Jakke van Braobaant schrik wakker omda t'ie zwaore, doffe dreune
n'woort. mder licht aon te maoke schiet ie gaauw in z'n kljeere en

I doe t'ie'zde §_ d'aachterdeur oope. Daor bij Vlissinge worre
Lnme geg‘0oid d' I"Engelse vliegtuige. Ennigte uure naoderaand

begi%t |aan%‘al onder te lwoope.
Jakke é wel dur wa t'r on d'a d is. De Dotsers zéén netuurluk mar
moeiluk van Walchere n'af te réége. Mar meej un laog waoter op ‘t

aailaand kunne ze niks mir aonvange, balleve vluchte richting
Diitslaand.

Jakke zun art kiop bekaant woorbaor van blijdschap. ‘t Wor
zoetjesaon teed om de Nee aanse viagwir boove t'aole.

K ' 5

Op 7 oktoogef 1944 begonne de? gall?" ' ‘ deineej It bombardeere
van de dééke bij Fort de Nolle in Vlissinge."-Du ailaand Walchere
onder waoter te zette wouwe ze depotsers verd . Omda d'alIes

nie vlug genog gieng, wiére d'r nog ennigte aandere dééke
__qebombardeerd en op 't lest ok nbg‘d§ schutsluif vén 'ssinge.

Da was genog. Un paor daoge Iaoter.1was.\'r ginne D tse mir te

‘ . "- 1953 *
omda z'n

Rienpsvan de zul ?

1 -Q‘?



Jan graai z'n kljeere van de stoel en schiet naor buite, waor de kou um
de n'ossum afsnijdt. Vlug kleej t'ie zun éege n'aon en ren t'ie naor

Rieneze. Daor is glwoote peniek, want ‘t waoter steeg vandeege en d'r
mot nog 'n woop veej losgelaote worre, wulle die bjeeste nie verdrienke.
Net op teed zeén alle bjeeste vrij. Rienus en z'n vrouw en ok Jan kunne

naor ‘n woogere plek baddere, waor ze vééleg zéén.

In de naacht van 1 feebrewaorie 1953 von de Waotersnwoodraamp
plaots. Ok in de West-Braobaanse klaajgebiede kwaam 't waoter
meeterswoog te staon. De raamp kostte 1834 meense n't leeve.

2015
John van Braobaant schrik wakker omda z'n aajfoon piengelt. ‘t Is zunne

baos, de n'a0nneemer. “Nim me nie kwaoluk, da'k oe wakker maok,
John, mar ‘t is 'r dur! De n'Edwiegepo|der mot onder waoter, jeel de

polder. Da's de n'uitspraok. Morgevroeg oeginne we d'r aon."
John schiet in z'n kijeere en gao d'aon ‘t belle. Eéndeluk is ‘t zoow weed.

Viaondere en Needer/aand zéén in 2007 ooverjeengekomme, da te
Edwiegepo/der ontpolderd zouw worre as kompezaosie vur de netuur,
die verloore gieng dur ‘t uitdiepe van 't Scheld. Oover dees besluit is
naoderaand veul strééd gevoerd dur 't Neederlaanse peb/iek en dur

poolietiesie. Mar verdrag is verdrag; uitééndeluk kwaam Neederlaand ier
nie mir onderuit. -1-

In het dialect van D'n Ouwe Tol, een buurtschapje halven/vege tussen Bergen op
Zoom en Hoogerheide. 'Waoter of |aand' was mijn bijdrage aan het Brabants

Boekenweekboek 2013, dat in dat jaar de titel 'Gouwe tije’ had-9

A A A A ‘A
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Te vinden in ons museum:
nog meer kant:

een communi'cant'jesjurkje.

Een maagdelijk wit communie-
jurkje geschonken door V.Suij-
kerbuijk-van Agtmaal - gefoto-
grafeerd door Adrie Raats —+

Communicantjes werden vroe-
ger vaak ingezet als bruidje bij
katholieke gelegenheden. Z0
kwam ook het jurkje vaker van
pas.

- bij gouden bruiloften, zoals bij-
voorbeeld in 1970 bij de gouden
bruiloft van Vik Huijgens en Til
de Brie; foto uit de collectie van
M. vd Bergh. —>

- bij processies (bijv. Beren-
drecht), inhuldigingen en jubi-
lea van priesters — zie hiernaast
ter opluistering van Marinus
van den Eijnden zijn eerste mis
in de St. Gertrudiskerk in Ossen-
drecht in 1965. Jeanne Potter
voert de bruidjes aan; (Foto uit
de collectie van Emile van den
Eijnden) —+

- en zoals u op pagina 31 van de-
ze Tijding ku nt zien bij een speci-
ale begrafenis. (Gevallen Cana-
dezen, oktober 1944.)»!-
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SCHATTEN IN ONS MUSEUM
DEN AANWAS

Mevrouw Tilly Boot uit Bergen op Zoom reageerde op ons
verzoek in de vonge Tnding en schonk ons een kanten

muts met bloemmotleven, d|e door mevrouw Govers uit
Heerle werd gedragen Harteluk dank voor de gift Wu

hadden deze nog niet in onze collectie



PERIKELEN ROND DE GEMEENTESCHOOL VAN WOENSDRECHT

door Jan van E/zakker

Deel 3

STABILIEIT, MAAR WEL GEZEUR OVER MEER GELD

@5235!

I‘

14/9},

..‘k

Een nieuwe burgemeester

Op 3 januari 1889 beleven de inwoners een
feestelijke optocht. De nieuw te installeren
burgemeester, Eugenius Maria Godefriedus
Moors, wordt opgehaald aan de grens der ge-
meente bij 'Schaliehoef‘. Daar wordt hij op-
gewacht door gilden, hand- en kruisboog-
schutterijen, het hoofd der openbare school
met de jeugd en verschillende 1nuziekkorp-
sen.
Waar in godsnaam komen al die verschillen-
de korpsen vandaan? Waarsehijnlijk wel één
uit Ossendrecht, immers al opgerieht in
1874, maar Hoogerheide en Woensdrecht
krij gen pas in 1897 een eigen fanfare! Moge-
lijk had Nieuw Borgvliet ook al een muziek-

gezelsehap; daar hadden we een speciale
band mee omdat veel kinderen uit onze ge-
meente daar naar school gingen en in het
nieuwe kerkje aldaar door veel mensen van
Zuidgeesl, de Duintjes en Heimolen er van
hun geloof getuigden. .l.F. Cornelissen was
waarnemcnd burgemeester op dat moment.
Vader Frie (Godefroi!) Moors is kort ervoor,
als in funetie zijnde burgemeester, in 1888
net overlcden. Eugene Moors (rcchts zittcnd
op de foto) volgt hem niet alleen op als bur-
gemeester, maar ook als ambtenaar van de
burgelijke stand en wordt als zodanig be-
noemd door de raad.

Pagina 36 T l .I D l N G Jaargang 3?, 20l4 nr. O2



Frederik Aloysius Petrus Simon (Frits) Dietvors(t) verschijnt ten toneie.

Frits Dietvors(t), die mijns inziens de be-
langrijkstc burger in dc geschicdcnis van
Woensdrecht zal worden, wordt geboren in
Ossendrecht op zondag 18 februari 1849.
Hij is de oudste kleinzoon van de vele tien-
tallenjaren als hoofd der openbare gemeen-
teschool en beedigd landmeter gefungeerd
hebbende Jan Dietvors (zie 'Perikelen', deel
I). De laatstgenoemde was getrouwd met dc
twintig jaar jongere Anna Isabella Luijckx
uit Hoevenen. Zij krij gen samen negen kin-
deren. Frits is dc zoon van hun oudste zoon
Jan. Hun tweede zoon is Petrus Franciscus
en voor Frits dus zijn oom Piet. Het zijn de-
ze twee personen, Frits en zijn oom Piet, die
belangrijke pionnen worden in de geschie-
denis, met name bij de oprichting van het
eerste bestuur dat realisatie van dc uiteindc-
lijke eerste kerk, pastorie en parochie tot
doel heeft. Oom Piet zal daar eehter al snel

'l£1l(61'\, omdat hij op de leeftijd van 62 jaar,
op dinsdag 24 februari 1880, in Veere(!)
trouwt met de 27 jarige(!) Christina Theuns.
Ze is wel a <omstig uit Woensdrecht en on-
dertussen al weduwe van Adrianus van der
Oudera, geboren in 1813. Ook hij was op
hun trouwdag, zaterdag 18 december 1875,
al de zestig gepasseerd. Viel Christina' op
oude mannen of waren het gearrangeerde
verstandshuwelij ken?

l2 augustus I892 doet 'weItig verk0zen'
raadslid F.A. Dietvors (Frits) zijn intrede in
dc raad van de gemeente Woensdrecht cn
worden zijn geloofsbrieven onderzocht. Er
is dan ondertussen wat rust rond zijn per-
soon en zijn rol in het Woensdrechts Schis-
ma: gekomen! 'Zijn’kerk is op I november
1884 in gebruik genomen en bloeit als geen
under: Hij heeft, als de kartrekker samen
met zijn medebestuursleden, het bijna on-
mogelij ke gepresteerd: de realisatie van een

eigen parochiekerk in Woensdrecht. Na een
bouwperiode en 21 maanden leven in dood-
zonde, zonder biecht- en paasplieht te heb-
ben vervuld, weigert bisschop Henricus van
Beek het kerkje in te zegenen. Direct erna
wordt onder leiding van Frits Dietvors een
nieuwe erbij behorende pastorie tot stand ge-
bracht!
Frits Dietvors treedt in functie als raadslid
en zal als de kleinzoon van het vroegere
schoolhoofd Jan Dietvors in diens voetspo-
ren treden qua invloed en aanzien.

OokA. Kuylen komt duidelijk voor het voet-
Iicht: hij wordt ambtenaar van dc burger1ij-
ke stand, daarmee de burgemeester opvol-
gend, met vijf stemmen. tegenover P.J .Ja-
cobs Antzn. mct twee stemmen. En hij volgt
met zes tegen één stem de vertrokken asses-
sor (wethouder) Cornelissen op.
C.A. Jacobs en P.J . van de Moer krij gen ook
toelating tot de raad.

In de raadsvergadering van 28 december
1894 wordt L.S. So ers (zittend links op de
foto) benoemd tot ontvanger per 1 januari
1895, naast zijn secretarisambt. Hij moet
wel een akte van borgstelling overleggen
met een hypothecaire inschrijving op zijn
huis en erf te Hoogerheide tot een bedrag
van f 1 100,-.
De gemeente hceft op het eind van ditjaar
f3.99l,87inkas.

Franciscus Groffen en Cornelis Franciscus
Koekhoven worden in die periode als kan-
didaat zetters (belastinggaarders) voorge-
dragen als eventuele vervangers voor de af-
tredende Petrus Johannes van de Moer en
Adrianus Jansen.

1. Dochter van Wilhelmus Theuns en Maria Catharina de Moor. Zij krijgt in haar 2° huwelijk met Piet Dietvorst
een dochter, die op haar beurt op 36-jarige leeftijd in augustus 1919 in Woensdrecht trouwt met Adrianus
Theuns, 26 jaar oud. Hij is de zoon van Jacobus JoannesTheuns en Anna Cornelia Jansen.
2. Hierover werd al regelmatig gepubliceerd.
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Nieuw bloed op school

J.C.Verdult, geboren 2 april 1867 in
Woensdrecht solliciteert vanuit Ter Aar op
5 oktober 1892, waar hij op dat moment
aan dc R.C. Parochieschool staat. Vanuit
Huijbergen, waar hij ook ruim vier jaar
werkzaam is geweest, zal het hoofd H. Ker-
semakers goede referenties gegeven heb-
ben. Verdult wordt benoemd en zal enige
tientallen jaren mede het gezicht van de
school alhier bepalen. Van den Kerkhof
heeft ook geen bezwaar, want die zal hem
in die vier jaar destijds wel hebben leren
kennen als collega in die buurgemeente.
Ook tegen C.J.H. Monu (22-8-1 8739) die 18
december 1892 vanuit Nieuw Vosmeer sol-
liciteert bestaat geen bezwaar. Monu is per
1 april 1894 echter al weer vertrokkcn.
Verder is er nog door het hoofd der school
V.d. Kerkhofeen voordracht aan B en W en
arrondisementsschoolopzienerA. vd Wijn-
persse van Egidius Jacobus Michielsen
vanuit de school in Terheijden.
Voor kortere of langere tijd komen er dus
een aantal schoolmeester(tje)s aan ons
voorbij in die jaren; maar er blijven vacatu-
res. Z0 meldt op 25-4-1894 de voorzitter
van dc raad, de burgemcester. ‘dat zich niet
één sollicitam‘ fer vervulling van de vaca-
ture als onderwijzer hee gemeld tegen
een tractemenr vunf500, -'.
In mei 1894 wordt de enige sollicitant voor-
gedragen: Cornelis van den Bergh uit
Ossendrecht, geboren op 21-7-1872. Maar
ze doen toch liever een herhaalde oproe-
ping om meerdere sollicitanten te krijgen,
‘re meer daar Van den Berg/1 nog zeer kort
van een bloedspuwing is hersreld en het
ons voorkomi‘ dat zijne gezondheid re wen-
schen overleaf! Anne Kees. . .

5 september 1893 krijgt de raad een verzoek
om, met goedkeuring van GS, toestemming te
verlenen een der schoollokalen op Hooger-

van vrijwillige oefeningen in den Wapenhan-
del door jongelieden uit deze gemeente.
Omdat op dat moment een klaslokaal niet ge-

stemming voor verleend, tot wederopzeg-
ging.

drecht/Woensdrecht der Noord Brabantsche

voornemen Iigtmetl october a.s. o.i.v. een on-
derwijzer met iandbouwakte een cursus in
landbouwonderwijs op te richten voor twee

tuurlijk buiten de bestaande lesuren maarwel

schikken'. Aldus wordt besloten tot toestem-

ten.

voor de ingeschrevenen van Woensdrecht,

wordt besloten. Ook dat is geen probleem.

Multifunctioneel

heide kosteloos te gebruiken voor het houden

bruikt wordt voor onderwijs wordt er toe-

13 mei 1896 komt een verzoek in de raad van
het bestuur der 29* Afdeling Ossen-

Maatschappij van Landbouw, dat ‘het in hun

winterseizoenen tot 1 april‘. Dit gaat gebeuren
in het schoollokaal der gemeente en alles na-

‘met gebruik van vrij vuur en Iicht te mogen be-

ming om dat landbouwonderwijs in te rich-

De Commissaris der Koningin verzoekt de be-
stuurders van de gemeente tot gebruik van de
school voor de loting voor de nationale militie

Huijbergen Ossendrecht en Putte. Hetgeen

Maar dan komt MeesterAndries Eggermont!

Ziedaar, wat een weelde in die jaren negen-
tig van de 19° eeuw vergeleken met dc de-
cennia ervoor. Kon voor die tijd met regel-
maat nauwelijks een goede kandidaat ge-
vonden worden om voor de klas te staan, nu
kan men kiezen uit meerdere kandidaten. Op

15 juni 1894 is er in de raad een voordracht
van drie kandidaten: Andries Eggermont,
geboren in Hontenisse op 14 februari 1872,
'thans verbonden aan de school in Huijber-
gen’. Hij wordt m.i.v. 1 juli benoemd tegen
eenjaarsalaris van f500,- in 1894, f525,- in
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1895 en f550,- in 1896, ‘onder verplichfirlg
tot het geven van herhalings0nder'w1'js en
zulks onder verband der bestaande Qfnader
vast re stellen ver0rdening'!
Met de komst van Verdult in 1892 en
Andrics Eggermont in 1894 blijkt er wat sta-
biliteit aan de school te zijn gekomen. Maar
het steeds terugkerend onderwerp over sol-
dij/salarisftractementen blijft voor de ge-
meentelijke bestuurders een bron van zorg:
in een brief van l mei 1894 is Johannes Cor-
nelis Verdult terecht verontwaardigd als hij
ontdekt dat de venrokken Monu tussendoor
'verh00ging 0m‘ving' en de huidige onder-
wijzers f 50,- meer hebben dan hij! De bur-
gemeester heeft er heel wat mee te stellen,
met de meesters.

Die rcgclmatig terugkcrende crgernisscn zul-
len blijven, vooral met betrekking tot de on-
derwijzers. Het begint in 1897 als tijdens de
raadsvergadering van 1 maart dat jaar
Andries Eggermont in een brief aan zijn
werkgever, de burgemeester, verzoekt o1n
ziekteverlof 'weegens den sleependen gang
mijner gezondheid voor de 'geheele l00pen-
de maand maart‘. D0kterA.H. Vossenaar te
Hontenisse, dc gemeente waar Eggermont
vandaan komt, geeft een dwingend advies:
‘De Heer A.Egger'm0nt, onderwijzer re
Woensdrecht, heeft voor volkomen herstelzij-
nergeschokle gezondheid, een maand verlqf
n0dig'. Zie brie e hieronder.

I I K /3./P/Z.‘
A.H.\/OSSENAAR. i 1/V

Arts.
I

_ Hontenisse. (D! J
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Dat verlof krijgt hij en hij gaat deze maand
naar zijn ouders in Lamswaarde, gemeente
Hontenisse. Dat is een hele reis: eerst te voet

In de vergadering van 23 decem-
ber1896 komt dokter S. van de Kar uit
Steenbergen met de wens dat hij zich in
Woensdrecht wil vestigen, 'mits de raad
hem met de armenpraktijk wil belas-
ten‘. De raad gaat tot benoeming over:
jaarwedde f 400,- én f 75,- voor gratis
vaccineren per jaar en f 25,- voor dood-
schouw perjaar.

De volgende raadsvergadering wordt
echter met zes tegen één stem (van Diet-
vors) dokter Van den Bosch de uit Sant-
vliet de armenpraktijk gegund én hij vac-
cineert gratis. Verder gaat hij ook nog
‘gratis voeren der doodschouw'! Van de
Kar zal zich wel hebben teruggetrokken
omdat hij de 'armenpraktijk' niet heeft
gekregen. Er verschijnt echter ook nog
ene dokter De Bruyn ten tonele. Weer
gekissebis in de volgende raadsverga-
dering.

naar het stationnetje Woensdrecht, vandaar
met dc trein naar Kruiningen, dan bij de pont
zien te geraken, oversteken en waarschijn-
lijk verder te voet naar huis. En dat alles met
een ziekte onder de leden! Voelde bij zich bij
zijn eigen dokter Vossenaar in betere handen
dan bij dokter De Bruyn op Hoogerheide?
Wel handig trouwens, een maandje vrij. lek-
ker bij zijn moeder thuis, zo vlak voor zijn

_ hoofdakte-examen op 17 augus-
tus 1897 in Breda. Dan slaagt hij
namelijk voor zijn examen en be-
haalt de akte van bekwaamheid
als hoofdonderwijzer, zoals dat
plechtig hcct.
Maar meester Eggermont is wat
slordig geweest. Hij vergeet bij
zijn verzoek tot ziekteverlofte ver-
melden ‘met behoud van salaris'.
Hij blijkt over die maand maart
achterafgezien geen soldij van de
gemeente te zullen krij gen en dat
'heeft hem in een onaangenamen
toestandgebrachf.
In een briefvan 24 maart 1897 aan

de burgemeester put Eggermont zich uit om
alsnog zijn geld te krijgen. Hij doet dat in
voor die tijd gebruikelijke en breedvoerige
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bewoordingen om alsnog zijn geld te krijgen:
“dat hij zijne tot UEdelachtbare gerichte aanvrage om ziekteverlofeene voor hem belangrgfke
toevoeging is uitgelaten n.m. l. 'met behoud van traktement’; dat de eenige oorzaak dier airlo-
ting(wegIating,jve) te zoeken is in hetgejaagde van zijn toestand wegens eeneplotselinge veran-
dering ten kwade; dat zijne gezondheidhem nog niet veroorloo ‘ UEdelachtbare op deze anachr-
zaamheid zijnerzzjds opmerkzaam te maken; dat het gehele verloop der zaken betrekkelijk zzjne
gezondheid hem lang niet voordelig is geweest; dat aIz00 het gemis eener maand soldij hem in
eenen onaangenamen toestandzou kunnen brengen; dat tmanciéel, van de gemeentefeitelg'jkgee-
ne opo eringwordtgeé'ischt,' dat in velegevallen behoudvan traktementzeljs verzekerd is aan on-
derwijzers, tljdelijk in hunne betrekking geschorst; neemt nederig de vrijheid UeEdeIachtbare gg
grand der billifkheid te verzoeken, dat genoemde aanvrage om vacantie tot herstel van gez0nd-
heidzdd zal opgevat worden als kwam er de zinsnede 'met behoudvan traktement‘ in voor. De on-
dergeteekende voornoemd, enz.

Hier maakt Andries Eggermont wel slim ge-
bruik van zijn mondigheid, zijn schrijfvaar-
digheid en zijn hoffelijke doch neerbuigende
onderdanigheid om aan zijn centen te ko-
men. Hij komt terecht op voor zichzelf en is
tijdens het schrijven van déze brief waar-

slagaanvrage voor zijn betrekking hier in de
gemeente ongedaan en trekt zich terug voor
de functie in Ossendrecht. Zijn jaarwedde
wordt verhoogd met f50,- tot f600,- per 1 ja-
nuari 1898. Mede ook, en hij is zelfbewust,
'daar hij dit jaar zijn hoofdakte hee be-

schijnlijk niet meer in ‘een gejaagde toe-
stand' geweest, getuige de nette onderstre-
pingenl

Andries Eggermont hee zijn traktement
voor de maand maart uiteindelijk gekregen
van de raad. Die had wel in de gaten met
Andries een goede meester voor dc klas te
hebben.

Andries ziet overal brood in en grijpt al-
weer een volgende mogelijkheid aan om
zijn inkomen te vergroten. Zeer zeltbewust
solliciteert hij namelijk tussendoor, heel
slim overigens, in Ossendrecht. In een
brief d.d. 13 december 1897 denkt
Eggennont er sterk over, hij is weer opge-
knapt én hee zijn hoofdakte op zak, om
daar de inmiddels aangeboden betrekking
als onderwij zer met hoofdakte te aanvaar-
den. Hij kan er zijn capaciteiten verzilve-
ren en zet zo de burgemeester van Woens-
drecht en de raad op deze manier onder
druk! Hij dreigt die aanstelling in Ossen-
drecht te gaan aanvaarden tenzij . . ..
Al in de raadsvergadering van 15 decem-
ber wordt zijn brief voorgelezen. Hij ver-
zoekt of ‘De Edelachtbaren Heer Burge-
meester geneigd is zijn jaarwedde te ver-
hogen zoals hij in Ossendrecht kan verdie-
nen‘. Hij probeert de raad te chanteren en
het lukt. Hij krijgt zijn zin: hij maakt de ont-
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haaid, een degelijk onderwzjzer is en eenige
aanspraak op verhoaging verdient’. Be-
scheidenheid was ook vroeger al een deugd!
Dit alles moeten Gedeputeerde Staten nog
wel goedkeuren. Hij zal een heel goede on-
detwijzer geweest zijn, anders was het ge-
meentebestuurzeker niet gezwicht. Op de
dag van vandaag lijkt f 50,- op jaarbasis niet
veel, maar toen was het tussendoor een sala-
risverhoging van 10 %!

Dan heeft meester J.C. Verdult op zijn beurt
lucht gekregen van de tactiek van Egger-
mont. En hij vraagt eveneens om verhoging,
om zo gelij kgesteld te worden met zijn colle-
ga. Hij werkt immers al ruim zes jaren in dc

gemeente 'met ijver en toewijding'. En dat hij
'waarschijn1i]'k nog veelejaren aan het on-
derwijs alhier zal werkzaam zijn‘. Een voor-
uitziende blik, hij blijft uiteindelijk tot zijn
pensioen!

De aanvraag wordt in de raadsvergadering
van november 1898 behandeld. Nu voelt
Eggermont -ondertussen geen Andries meer,
maar Andre - zich op zijn beurt weer tekort
gedaan. Hij gunt het collega Verdult wel
maar zijn bekwaamheden moeten maar eens
onder ogen worden gezien. Hij klimt in de
pen en weer put hij zich uit in argumenten
om weer meer ‘traktement van zijn werkge-
ver los te peuteren:

A an den Edelachtbaren Roadder Gemeente Woensdrecht.
Edelachtbare Heeren.

Ondergeteekende, A. Eggermont, anderwijzer aan de openbare lagere school te Woensdrecht,
overwegende:

1 . ‘dat reeds sedertjaren, in zijnen werkkring meel: en zei/s aanmerkelijk meet; van hem wordtge-
eischtdan deplichten waarde Wet op hetLager Onderwijs in arti/tel 24 (2" alinea) van spreekt’

2. ‘dat namelijk het geheelejaar door het aantal zijner leerlingen haifin de 60 bedraagt, 's win-
ters tot 70 en meer: terwijl het wettelijk aantal 55 mag bedragen ’

3. ‘dat desniettegenstaande de resultaten van zijn onderwijs, dank zij zijn zorgvuldig en on ver-
moeid streven, van dien aard zijn, dat én autoriteiten én particulieren er algemeen hunne tevre-
denheidover betuigen '

4. 'dat hij, ondergeteekende, daarbij reeds op eenen ruim zesjarigen diensttljd in deze gemeente
wijzen kan, gedurende welken hij, altijddoor; de opvoeding en onderrichting derjeugdals zijn du-
renplichl heeft behartigd'

5. 'dat hij alzoo meent op den naam van 1_'jverig ambtenaar aanspraak te kunnen maken '

6. 'dath1j bovendien reeds eenigen tijd in het bezit is der hoa/dakte '

7. ‘dat hij wel is waar indertijd bij het behalen dezer akte eenige verhaoging van traktement ver-
kreeg- waarvoor hij hierbij gaarne nogmaals zijnen dank uitspreekt- doch dat die verhooging
van traktement niet is naar evenredigheid der vele opo eringen welke ondergeteekende zichja-
renlang hee moeten getroosten, noch naar evenredigheidder waarde welke aan deze akte op on-
derwljskundiggebiedmoet worden toegekend.
neemt hij, ondergeteekende, bij deze de vrijheid, op bovengenoemde zwaarwichtige gronden, am
UEdelachtbare nederig doch dringend re verzoeken voor 't vervolg, zzjne bezoldiging in overeen-
stemming te doen zijn én met de gewichtige diensten door hem aan de gemeente bewezen én met
zijnpersaonlijk streven am zich nog bij voortduring beter voorzzjn vak te bekwamen.
U Weldoende Edelachtbare Heeren
UEdeZachtbare's onderd. Dienaar Handtekening A. Eggermont
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28-12-1898 wijst de raad de beide verzoeken
afen houdt dc poot stij f, ‘want het Hoo l der
school zal dan ook om verhooging vragen'.
Eggermont zorgt zo, indirect, dat Verdult
geen verhoging krij gt!

Eggermont blijft belust op geld: hij schrijft
een brief met een verzoek Franse les te mo-
gen geven in de school. Dat levert op. IJver
kunje hem niet ontzeggen.
In een brief van 9 oktober 1899 wil hij vrij
krij gen om zittingen van de raadsvergade-
ringen bij te wonen als correspondent 'eener
courant'. Het is voor De Zoom, de voorloper
van Het Brabants Nieuwsblad. In de raads-
vergadering van ll oktober 1899 komt dat
ter sprake. Op voorstel van de voorzitter
wordt het verzoek met algemene stemmen
van tafel gevcegd!

Men krij gt de indruk dat Andre Eggennont
een positief zelfbeeld én zelfvertrouwen
heeft. Hij is voortdurend bezig met geld ver-
dienen en carriereplanning. Zo haalt hij bij-
voorbeeld een bevoegdheid voor het geven
van landbouwlessen.
Waarsehijnlijk heeft dat te maken met het
feit dat hij richting de 30 gaat en wil trou-
wen. Dat gebeurt uiteindelijk op dinsdag 1 l
november 1902 en wel met Cornelia Koek-
hoven, 25 jaar oud uit Woensdrecht. Het
wordt trouwens letterlijk hoge tijd om te trou-
wen, voor wie kan rekenen, want ruim zes
maanden na genoemde trouwdatum, wordt
op dinsdag 26 mei 1903 hun zoontje Piet ge-
boren. Z0 ziet men dat het 'motte trouwen' in
de beste families voorkomt!
Piet zal later ook schoolmeester worden, zo-
als nog vele andere Eggermonten uit de uit-
gebreide stam.

Andre Eggermont wist de weg naar zijn
recht wel te vinden. In 1902 bijvoorbeeld,
middels een schrijven van 12 september dat
jaar, richt hij zich tot de autoriteiten op het ge-
meentehuis met het verzoek hem de_facilitei-
ten te verlenen, om vanuit de school in Hoo-
gerheide, tijdig met de trein naar Breda te
lmnnen reizen ten einde daar landbouwon-
derwijs te kunnen volgen. Hij moet elke
woensdag om 10.47 (spoortijd) vcrtrekkcn
naar Breda, waar de lessen om 2 uur begin-

nen. Op die dagen moet hij om 10.30 uur
(Amsterdamsche Tijd) vrij van school kun-
nen krijgen. Hij wil eerdcr vrij, gezien het
feit dat volgens de op Hoogerheide gehan-
teerde Amsterdamsche Tijd hij onmogelijk
op tijd, ofwel vanaf station Woensdrecht of
eerst met de tram naar de stad, via Bergen op
Zoom in Breda kan komen. De Nederland-
sche Spootwegen houden zich aan de Green-
wichtijd en dat geeft twintig minuten tijds-
verschil!
Op 1 juni 1909 worden alle klokken in Ne-
derland gelijk gezet en wel verplicht vol-
gens de Amsterdamsche Tijd. Die van
Hoogerheide weer hun zin! 1!

Greenwich- ofAmsterdamsche
Tijd?

In de raadsvergaderingen van 5-9-
1898 en 11-10-1898 komt het pro-
bleem tijd aan de orde: Green-
wichtijd in Woensdrecht en
Amsterdamsche tijd in Hoogerhei-
de. Vooral Dietvors werpt zich op
als woordvoerder, daar het ‘vooral
voor de landbouwers die uit de bei-
de parochies werkvolk betrekken,
welke dientengevolge ongeregeld
op het werk komen en vertrekken'.
Dietvors acht het ook wenselijk dat
er voor de raad een vaste tijd wordt
afgesproken. De burgemeester
heeft de beide pastoors gespro-
ken om dezelfde tijd te gaan voe-
ren, doch 'beiden verklaarden zich
aan den tijd te houden die zij thans
hebben‘. Er wordt gestemd: vier
voor de Woensdrechtse Green-
wichtijd en drie voor de Amster-
damsche Tijd op Hoogerheide
waar het dan 20 minuten later blijft.
Zo duurt het ongemak van twee
verschillende tijden in één ge-
meente voort.
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De ambitiezize Andries Eggerinont hier met het 0/rdemjjzendpersoneel van zijn school in
Sint Jansteen-Heikant, waar hij in 1908 hoo/a’ werd.

De school in de Raadhuisstraat is later o.a. in gebruik als opslagplaats van een handelshzris
en korte tijd als mellg/ahriek. Weer later kwain op die plaats een cafe dat niet voor niets In

den Handel heette. (De Core)
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Basis onderwijsgeslacht Eggermont
Andreas (Andries) Eggermont is geboren op woensdag 14 februari I872 in Hontenisse, zoon van Pie-
ter Eggermont en Maria Anna Weesepoe1.Andries is overleden op dinsdag 25 juni 1946 in Hontenis-
se, 74jaar oud. Hij is begraven in Hulst. Religie: Rooms Katholiek
Beroep: onderwij zer Huij bergen en Hoogerheide/Woensdrecht. Later hoofd der school in Heikant.

Archief:
Andries Eggermont volgde de lessen aan de Rijksnormaalschool te Axel; hij behaalde op ll april
1894 te Middelburg de akte van bekwaamheid als onderwijzer; daarna was hij enkele maanden
werkzaam als onderwijzer te Huijbergen; per 1 juli 1894 wordt hij benoemd aan de openbare lagere
school te Hoogerheide (gemeente Woensdrecht). Op 17 augustus 1897 slaagde hij to Breda voor de
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer en op 1 aug. I902 te ‘s-Gravenhage voor de akte van be-
kwaamheid voor schoolonderwijs in de Franse Taal.
In het voorjaar van I908 (l april), werd hij benoemd tot hoofd van dc openbare lagere school te
St.Jansteen-I-Ieikant; Rond I927 werd dc openbare school te Heikant omgezet in een r.k. bijzondere
lagere school. Gepensioneerd I aug 1936. Daarvoor had hij het bewijs nodig van zijn benoeming in
Huijbergen destijds. Met terugwerkende kracht maakte men dat op zijn schriftelijk verzoek in or-
de. Zie brieven hiernaast. Het gezin verhuisde toen naar Hontenisse, Hulsterweg H 99c (parochie
Hulst), een paar honderd meter over dc gemeentegrens van Hulst.
Andries Eggermont was een van de initiatiefnemers om van Heikant een zelfstandige parochie te
maken; uiteindelijk lukte dit: in juli 1930 werden door de bisschop van Breda benoemd tot leden
van het R.K. Kerkbestuur van dc Parochie van dc H. Theresia van het Kindje Jezus: Andries
Eggermont, Bernardus Johannes I-Iesters en Aloysius van Houte; op 3 oktober 1931 werd de nieuwe
kerk ingewijd en in gebruik genomen.
Rond 1927 was de openbare school te Heikant ondertussen omgezet in een r.k. bijzondere lagere
school, zoals dat in de jaren twintig overal in katholieke dorpen gebeurde en gebruikelijkwas.
Andries trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag ll november 1902 in Woensdrecht met Cornelia Koekho-
ven 25 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 5 maart 1877 in Woensdrecht, dochter van Corne-
lis Franciscus Koeckhoven en Johanna Cornelissen. Cornelia is overleden op donderdag 7 septem-
ber 1950 in Hontenisse, 73jaaroud. Zij is begraven in Hulst.

Kinderen van Andries Eggermont en Cornelia Koekhoven:
1 Petrus Johannes Franciscus (Piet) Eggermont, geboren dinsdag 26 mei 1903 in Woensdrecht.
2 Franeiscus Maria (Frans) Eggermont, geboren op zondag 13 november 1904 in Woensdrecht.
3 Joseph (Sjcl) Eggermont, geboren op zaterdag 24 fcbruari 1906 in Woensdrecht. Sjef is overlcden
op vrijdag 21 maart 1930 in I-lulst, 24jaar oud (oorzaak buikvliesontsteking). Hij is begraven in Sint
Jansteen. Notitie bij overlijden van Sjef: Kwam rond nieuwjaar1930thuis met vakantie; kreeg blin-
dedarmontsteking; na operatie overleden in RK-ziekenhuis te Hulst.
Sj efbleefongehuwd . Beroepen: bankemployé (Bank van Waesberghe, Hulstl ambtenaar (gemeen-
tesecretarie Rotterdam)
4 Johannes Ludovicus (Jo) Eggermont, geboren op dinsdag ll februari 1908 in Woensdrecht.
5 Maria Mathilda (Mies) Eggermont, geboren op zaterdag 6 februari 1909 in Sint Jansteen
6 Bertha Isabella (Bertha) Eggermont geboren op donderdag 20 april 1911 in Sint .Jansteen-
I-Ieikant. Bertha is overleden op maandag l7 maart 1975 in Haarlem, 63 jaar oud. Zij is begraven in
Haarlemmerhiede, RK Begraafplaats. Bertha bleefongehuwd.
7 Louisa Antonia Eggermont, geboren op woensdag 27 november 1912 in Sint Jansteen-Heikant.
8 Germania Maria Eggermont, geboren op zaterdag 6 februari 1915 in Sint J ansteen-Heikant. Ger-
mania is ovcrleden op vrijdag 12 februari 1915 in Sint Janstcen-Heikant, 6 dagen oud.
9 Adrianus Petrus (Jen) Eggermont, geboren zondag 27 februari 1916 in Sint Jansteen-I-leikant.
10 Eugenius Petrus (Eugene) Eggermont, geboren vrijdag 21 mrt 1919 in Sint Jansteen-Heikant.
ll Judocus Ludovicus (Louis) Eggermont, geboren op maandag 25 april 1921 in Sint Jansteen-
Heikant.

P.S. Van de I1 kinderen bleven er 8 in leven. Van zijn 5 zonen werden er4 onderwijzer!

Bron:-Gegenereerd metAldfaerversie 4.2 op 10-01-2013 21:26 door Cor Cleeren I -archief Hulst
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Schoolproblemen voor de gemeente

Omdat in 1900 de algehele leerplicht werd
ingevoerd ging het Rijk strenge eisen stel-
len.Op 14 april datjaar komt schoolopziener
Van der Grinten met een briefje bij de burge-
meester met de opmerking '0fde door hem
gevraagde verbetering van de schoolloka-
len en de vernieuwing der schoolbanken in
Uwe gemeente heeft plaatsgevonden, die U
mij verledenjaar heeft toegezegdl Dit had
hij al 20juni 1894 gelast!

En hij eist, met de wet in de hand, dat het ge-
meentebestuur het aantal personeelsleden in
overeenstemming brengt met artikel 34 der
Wet: er zal een ondeiwijzer bij moeten ko-
men. Bovenmeester Van de Kerkhof, de
meesters Verdult en Eggermont moeten er
dus een collega bij hebben. Er waren in janu-
ari I900 I57 leer1ingen,jongens wel te ver-
staan, want de meisjes zaten immers al vanaf
1888 ‘bij de nonnen’, zowel in Hoogerheide
in het Philomenagesticht als in het klooster-
tje van Woensdrecht.

De uiteindclijke realisatie van een nieuwe
school wordt door Van der Grinten eigenlijk
hiennee in gang gezet. Waarschijnlijk zijn
burgemeester, wethoudcrs en de leden van
de raad door genoemde brief wakker ge-
schud.

De benoeming van een nieuwe onderwijzer
wordt een operette.
Op 16 november 1901, wat een weelde, wa-
ren er maar liefst twaalf sollicitanten op de
voordracht voor de gemeenteraad om aan de
gemeenteschool benoemd te worden! Bo-
venmeester Van den Kerkhofweet zich geen
raad met de voordracht en wie hij moet aan-
bevelen. Hij laat dat dan ook aan U Edel-
achtbaare leden van den Raadover.
B en W kiezen uit de voordracht vijf on-
gehuwden: uit Breda, Wouw, Vlijmen, Made
en St. Jansteen, na overleg met de arrondis-
sementschoolopziener en ingewonnen be-
richt van het hoofd der school. De waame-
mend schoolopziener heeft ook moeite zijn
keuze te bepalen, maar heeft geen hoge dunk
van de manier waarop Van den Kerkhof er
zich vanafmaakt.

Er blij ven uiteindelijk drie kandidaten over:
1° stemming: Strooy 4 stemmen, Rogiers 3
en Goderie 3
2" stemming: hetzelfde resultaat
3“ stemming: hetzelfde resultaat
4° stemming: Strooy 5 stemmen, Goderie 3,
Rogiers 2. Nou dat lijkt een gewonnen race
voor Strooy, maar nee er volgt een vijfde
stemming:
5e stemming: Strooy 5 en Goderie 5
6“ ronde: En dan beslist het lot! Twee brietjes
met dc namen Strooij en Goderie in een bus:
Goderie is bij de trekking de gelukkige! Hij
wordt aangeschreven per 1 jan 1902 tegen
€€ jEl2lI'W€(l(l6 van f500,-.

Op 10 decemberl90l leest de burgemeester
als voorzitter van de raad een binnengeko-
men stuk voor dat heel duidelijk is: de
schoolopziener keurt de banken in de school
de nitief af. Er moeten nieuwe komen! Het
hoofd, Van de Kerkhof, vreest echter plaats-
gebrek.

En de zorgen voor de burgemeester cn zijn
raad blijven niet beperkt tot de eigen open-
bare school aan de straatweg in Hoogerhei-
de. Er waren al andere problemen.
In de notulen van 22 augustus 1900 (inventa-
n'snr. 1191) zijn we ondertussen ook nog een
cnorme aanklacht tegen de school in Nieuw
Borgvliet tegengekomen, waar veel kinde-
ren van de Duintjes en de Heimolen zitten en
waarvoor de gemeente Woensdrecht ink fi-
nancieel bijdraagt.
Een ouder klaagt: ‘In Woensdrecht leren de
kinderen in drie maanden meer dan in Borg-
vliet in eenjaar.” Daar in die school lijkt het
een zooitje, zo blijkt verder uit klachten van
de ouders uit een briefaan de burgemeester:
'S0ms schrijft hzj de hele week niet op het
bard’. Of' 'Meester Roovers gaat buiten op
de bank in het zonnetje zirten en de coumnt
lezen. Ondertussen moet eenjongeye 0p!et-
ten en op diens aanwljzing wordt er ge-
stra ./' Genoemde leerkrachten worden wel
op het matje geroepen, maar weten zich
schoon te pleiten.
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De n1eisjes:aIer1 inmidu'els sinds 1888 bij de nonnen in het
PI1ilomenagestichr aan de lluijbergseweg, toen Molenbaon
5 I . o_/‘in he! klooslerlje vun Woensdrecht.
Door middel van borduren wercl hen ook wel het alfobet
hijgebrac/1!.

Terwljl Eggermont voor cursus naar Breda moest om zijn
/cmdbouwa/tie re halen /etre /1oo/donderwi/zer Van de Kerkho/‘op ‘diam’ kinderen, door de
gfazen qfir/1eidir1g tussen dc twee lokalen kjjkend.

Al op 20juni I 894 krfjgl de raad van de gemeente de boodschup de schoolbun/ten le vernieuwen
op last van de distr'icts.s'clzoolopzienert Maar waar bli/'1-'en nu die n1'ezm'e ban/ten ?
Hieronder: school aan de Boezemsingel in Rotterdam.
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Al in de vergadering van 15 januari 1902
valt hct besluit tot een verzoek 'teneinde een
betere toestand omtrem‘ de ladings- en los-
plaats aan den wissel van den stoomtram te
Hoogerheide te bekomen’. De ergernis van
laden en lossen van suikerbieten en pulp op
het rangeerterrein voor de school e'n de kle-
verige modderklei die mee de school werd
ingedragen, werd met de dag groter. Er
wordt besloten zich tot de heer Laane, de
baas van de Trammaatschappij te Roosen-
daal te wenden voor diens medewerking om
het terrein bestraat te krijgen, of wat nog
beter ware, den wissel re verplaatsen nabij
Jan Koolen, tramstation Woensdrecht(se-
weg). Die wissel zal inderdaad verplaatst
worden naar het grote terrein tegenover het
latere tankstation Overbeckc en de nieuwe
woning van dokter De Bruijn en de latere
dokterVan de Kar.

+++Oudere inwoners weten nog dat de eige-
naar van die grond, Leon van Opdorp, de
grond veipachtte aan Arjaan Hopmans om
erop te boeren. En aan dokter Van de Kar, die
er zijn moestuin had aan de overkant van zijn

Hoogerheide-Noord.

'76 .00: 1

woonhuis met praktijk. Dat werden kavels
met een rijke oogst, mogelijk gcworden door
de grote vruchtbaarheid ten gevolge van de
gedurende enige decennia losgelaten klei
van de suikerbieten bij ‘ale wissel’, én de lief-
devolle verzorging van de moestuin door
buurman Jan Willemse natuurlijk. Jan had ‘s
morgens een grote krantenwijk van Het Bra-
bants Nieuwsblad, was op tijd vrij en had er
verstand van. Hij had later vaak 'koolplanten
re koop '. +++

Verder komt in de raadsvergadering ook het
verzoek om het landbouwonderwijs te ver-
lengen. Dit soon onderwijs werd zeer popu-
lair in grote delen van Nederland, gezien de
explosieve bevolkingstoename en het aantal
monden dat in de grote gezinnen gevuld
moest worden. Een grote eigen tuin gelegen
rondom een eigen boeltje, veelal veroverd
op de ruige natuur, kon door deskundige
bewerking voldoende op gaan leveren.
Onderwijzers op het platteland gingen zich
massaal scholen om dat landbouwonderwijs
te kunnen verzorgen.

l I ;;<'n':» Jifr.
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Rechts de school verscholen achter de bomen en op de voorgrond rechts de wisselplaats
voor de suikerbieten tijdens de campagnetijd (okt/dec).
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De Woensdrechtenaren roeren zich weer

21 april 1887 vond een raadsvergadering
plaats met een opmerkelijke mededeling
van dc zijde van GS. Zij drongen er toen al
op aan om bij de begroting voor 1888 de
nodige gelden voor de bouw van een nieu-
we school uit te trekken in het dorp
Woensdrecht! ’0m in het gehucht van die
naam een school te bouwen', want: ‘daar-
van kan na nauwgezet onderzoek de wen-
schelijkheid moeilijk worden ontkend’.
Wat een mooie prozaische manier om uit
te drukken: “Wij vinden dat daar een
school moet komen”, al lieten ze op dat mo-
ment in het midden waar en wanneer.
Daar vinden we namelijk dan ook niets
meer over terug...... .. Pas zo'n vijftien
jaar later komt het opnieuw op de agenda!
De schoolopziener probeert de zaak dan op
voorhand wat te sussen. Hij deelt mee dat hij
geen tweede school met onderwijzerswo-
ning in de gemeente wil, met name niet in het
kerkdorp Woensdrecht.
En hij belooft in zijn schrijven dat het de ge-
meente niets gaat kosten als ze een nieuwe
zesklassige school zouden bouwen.

In de raadsvergadering van 29 november
1901 is er ondertussen weer een verwoede
poging van inwoners van 'gehucht' Woens-
drecht om de gemeenteraad op andere ge-
dachten te brengen m.b.t. de plaats van een
nieuwe school.
Hun argumenten: (zie pagina 50 en 5 1)
1” het is te ver lopen,
2“ het is al don/(er in de winter als de school
uirgaal en daarom moeten de kinderen een
halfuur eerder uit school,
3“ de onmogelijkheidom in de avonduren ge-
bruik re maken van he/’halingsonderwg'js.

In de vergadering van 10 december 1901
komt, zoals vcrwacht, het verzoek van 53
ingezetenen van Woensdrecht tot oprichting
van een school met onderwijzerswoning ter
sprake. Het zijn weer de gezinshoofden met
meestal veel kinderen, die op de barricaden
gaan om in hun dorp weer een school te krij-
gen.

Wethouder Melsen is een groot voorvechter
van oprichting en/an ‘op grond dat by eene
kerk ook eene school behoort en dot de cy-
stand voor veel kinderen te groot is zoodarzzj
het godsdienstonderwfjs niet kunnen b1f]'wo-
nen ofwel re laat in de school komen of te
vroeg de school moeten verlaten om voor
donker thuis tezijn‘.

Ook raadslid Frits Dietvors, die in I884 dc
grote leider was bij de totstandkoming van
een eigen kerk en parochie in het dorp
Woensdrecht, is natuurlijk in principe voor,
maar nu hij op een andere (raads)stoel zit,
schrikt hij terug voor de daaraan verbonden
kosten: het gaat om f 1.270,- per jaar, zodat
de hoofdelijke omslag voor de ouders met
50 % zou moeten worden verhoogd.
En voegt hij eraan toe ‘om deze (de nieuwe
school) teplaotsen in her centrum van dege-
meente en zodoende met één hoofd kan wor-
den voIdaan'. Wat een tactische zet om alle
partijen tevreden te stemmen.
Door zijn voorgestelde oplossing konden
ze in Woensdrecht een eigen school wel
vergeten. .
De hoge heren in Den Bosch hadden blijk-
baar geen enkele moeite gehad van mening
te veranderen na een paar jaar! ln 1887 wa-
ren Gedeputeerde Staten immers nog voor
het bouwen van een school in Woensdrecht.
Waren ze gezwicht voor Dietvors’ nieuwe
kijk; geen tweede school, maar het compro-
mis: op de grens van de kerkdorpen bou-
wen‘?

En burgemeester Eugene Moors meldt:
'Aangezien de school zeer oud is en met het
oog op de (overlast gevende) wissel nietgun-
stig gelegen is, zal over het bouwen van een
nieuwe school moeten worden overgegaan
in het centrum van de gemeente b.v. in de
Nieuwen weg‘. Hij stclt voor dc beslissing
voor de bouw van een nieuwe school te ver-
dagen De gemoederen kunnen dan wat
tot rust komen.
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26 februari 1902: in deze raadsvergadering
wordt besloten de schoolopziener te vragen
de volgende vergadering bij te wonen om al-
le vragen te beantwoorden voor het plan van
het bouwen van ‘een inke school met zes
lokalen '. Een zesklassige school dus. Z0 wil-
len ze zich achter zijn gezag verschuilen om
van het gezeur van ‘die van Woensdrecht‘ af
te zijn.

In dc raadsvergadcring van ll juni 1902 is
ook raadslid/landbouwer Luykx het met wet-
houder Melsen eens dat de school in Woens-
drecht moet komen! Maar het loopt anders:
met 9 tegen l stem (van Luykx!) wordt be-
sloten om een nieuwe school te bouwen in de
‘Nieuwen weg‘. Melsen steunt eigenlijk het
collegevoorstel door blanco te stemmen,
naar we aannemen, en laat Luyckx in de kou
staan!
Architect Van Genk uit Bergen op Zoom
krij gt de opdracht voor het maken van een te-
kening

En natuurlijk moet er grond aangekocht wor-
den. Er komen twcc aanbicdingcn.

In de briefvan 28januari 1903 wil Joseph Ja-
dot, chemist, en getrouwd met ene Kuijlen,
haring ofkuit van de burgemeester over zijn
aanbod van zes maanden eerder voor een ter-
rein voor een nieuwe school. Jadot vraagt
f 6.50 per roede. De terreinbreedte van de
school bedraagt 44 m en die voor de woning
18 m; de diepte voor de school 35 m en voor
de tuin 90 m zodat er respectievelijk 31 en 60
aren (242 roeden) nodig zijn.
Ook de heer Meeus wil verkopen tegen de-
zelfde prijs, maar dan zou hij voor de school
dezelfde diepte als voor de tuin nemen. Van
Genk zal worden aangeschreven tegen vol-
gende raadsvergadering. Om alles in orde te
hebben: plan, begroting en 'tevens zal dan de
goedkeuring van den schoolopziener in-
gekomen ziin '.

‘Milde’ subsidieaanvragen

16 oktober 1888: De beide pas-
toors, J.P.A. van Mens van de nog
maar vierjaar bestaande parochie
Woensdrecht en van de parochie
Hoogerheide pastoor J.B. Lanen
doen het verzoek aan de raad der
gemeente voor een bijdrage in de
kosten van de oprichting van een
bewaarschool. “Dat het hun
hoogst aangenaam zoude zijn in-
dien zij van gemeente-wege eenige
medewerking mogt ondervinden
doorhet verlenen eener milde sub-
sidie zoo mogelijk f500, - uit de Ge-
meentekas”.
GS zien in de gemeentebegroting
dd 17 juli 1902 dat de beide be-
waarscholen ieder f 250,- hebben
gekregen. Ze verzoeken 'met eni-
ge spoed mede te delen ten be-
hoeve van welke corporatie of
welk zedelljk Iichaam die subsldie
wordt verleend en aan wie het
wordt uitbetaald‘.

Een halfjaar later, op 15 juli 1903, wordt F.
A. Dietvors tot wethouder benoemd. Hij
komt in de plaats voor de overleden A.
Kuijlen, die 22 jaar wethouder was. Van cle
11 uitgebrachte stemmen krijgt hij, Frits
Dietvors(t) er 6, P. Soffers, P. van Koekho-
ven, W. Kuijlen en M. Luijkx ieder 1 en één
brie e blanco.
Frits Dietvors wordt ook ambtenaar van de
Burgerlijke Stand met in de derde stem-
mingsronde 8 stem1nen tegenover Jacobs Mi-
gielsen 2 en Kamocn l stem.
De andere wethouder is A. Melsen, die zich
al eerder, het lijkt uit protest, 'buiten stem-
ming’ had gehoudcn omdat hij het met dc
plaats van de bouw van de school niet eens
is. In de raadsvergadering van 18 augustus
1903 worden bovengenoemde wethouders
gelnstalleerd.
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Woensdrechtenaren weten van geen wuken

Op 9-9-1903 is van F. Hopmans en 45 anderen een 'adres' binnengekomen, dat wordt voorgele-
zen, ‘houdende het verzoek tot oprichting eenerschool in deparochie Woensdrecht’.

-.0-v-.4 ¢v("'

Wr a-140!/,1-4?-¢({
WI 3&1} Q-v .

-,___i--, _u_-/

I4‘ .

Wethouder Dietvors stelt voor dit 'adres'
voor kennisgeving aan te nemen. Met alge-
mene stemmen wordt daartoe besloten. Nie-
mand beter dan de wethouder zelfzal begre-
pen hebben hoe de Woensdrechtse delega-
tieleden zich gevoeld moeten hebben. Ruim
twintig jaar eerdcr stond hij zelf als secreta-
ris der Stichting tot het bouwen van een ei-
gen kerkje aan de andere kant op de stoepen
en wel: bij pastoor Doggen in Hoogerheide,
bij de vicaris van de Bisschop in Breda én bij
de Deken zetelend in Lepelstraat, een broer
van de pastoor van Hoogerheide! Hij had
toen zelf aan een dood paard lopen trekken
en dreefzijn zin door, met alle gevolgen van-
dien. Niemand wist beter dan hij wat mas-
saal gesteunde petities konden opleveren!
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De voorzitter van de raad, burgemeester
Moors, wimpelt de klagers ook afomdat het
binnengekomen 'adres te laat is’ en het pro-
ces is al zo ver dat men wacht op de beslis-
sing van de regering om de subsidie toe te
kennen voor de bouw van de nieuwe school
tussen de dorpen Woensdrecht en Hooger-
heide.

Raadsvergadering op 31 augustus 1903: de
Woensdrechtenaren geven nog niet op!
Maar de herhaling van zetten zoals in vorig
request, zullen, nu getekend door 47 hoof-
den van huishoudens, echter niets meer uit-
halen. De planning van de plaats van de
school tussen de dorpen zal een meesterzet
blijken te zijn geweest van Dietvors!
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Subsidie

4 7 hoofden van huishoudens tekenen tever-
geejfr een nieuw verzoek voor een school in

Woensdrecht.

In de vergadering van 30-9-1903 wordt na-
mens GS meegedeeld dat de Minister van
Binnenlandse Zaken bereid is f 18.000,-
Rijkssubsidie te verlenen: voor de bouw van
de school, van een onderwijzerswoning. Ver-
der zit in die subsidie de kosten van de aan-

koop van bouwterrein
in de Nieuweweg én
voor aanschaf ng van
schoolmeubelen.
Alles onder aftrek van
dc opbrengst van ver-
koop van de bestaande
school, geraamd op f
28.192,-. Er zal uitein-
delijk f6. 133,- ten laste
van de gemeente blij-
ven. De minister merkt
nog wel op dat de ra-
ming voor de onderwij-
zerswoning van f
9.460,- hem veel te
hoog voor komt. Daar
moet op bezuinigd wor-
den, 'z00dat ook de
Rijkssubsidie vermin-
deringkan ondergaan '.
Van Genk krijgt van de
raad o.l.v. van de bur-
gemeester de opdracht
om een plan op te ma-
ken van hoogstens f
6.000,- voor de onder-
wijzerswoning. Enige

stens f 5.000,- uitge-
ven. Er volgt na discus-
sie stemming: C.Ja-
cobs-Migielsen is ab-
sent, 6 leden stemmen
voor f 6.000,- en 3 le-
den voor f 5.000,- om
aan de woning te spen-
deren. Wethouder Mel-
sen verklaart nog
steeds pertinent dat hij
de school in het dorp

Woensdrecht wenst en 'bli] buiten stem-
ming'!

In juli 1903 vraagt hoofd der school, J.N.
van den Kerkhof aan de raad, ontslag in-
gaande 1 oktober 1903. Dit betekent dat
er dus niet alleen een nieuw schoolgebouw
in de Nieuweweg in het verschiet ligt,
maar ook een_nieuw schoolhoofd. 4-
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In Memoriam: Bertus Ars
Op 7 mei 2014 overleed Bertus Ars op 76-jarige lee ijd. Een groot verlies voor de
Woensdrechtse gemeenschap en zeker ook voor Heemkundekring Het Zuidkwartier.
Hoewel een Zeeuw van geboorte (Bertus werd geboren op 29 maart 1938 in Ovezande), is
hij sinds het vervullen van zijn militaire dienstplicht in Ossendrecht en zijn Iiefde voor de
Woensdrechtse Mientje van Hooijdonk meer en meer deelgenoot geworden van het
Woensdrechtse verenigingsleven.
Als wielerliefhebber werd hij achtereenvolgens secretaris van de supportersclub van
René Pijnen, secretaris van de supportersclub van Adri van der Poel en mede-
organisator van het afscheidsfeest van Adri van der Poel. Daardoor stond Bertus tevens
aan de basis van de grote internationale wielercrossen die sindsdien in onze gemeente
zijn georganiseerd.
Omdat de natuur en het fotograferen hiervan de grote passie van Bertus vormden, is
Bertus ook een belangrijke kartrekker geworden bij Natuur- en Milieuvereniging Namiro.
Zoveel betrokkenheid bij het verenigingsleven moest haast automatisch leiden tot ver-
kiezing in de gemeenteraad van Woensdrecht, waar Bertus negen jaar deel van uitmaak-
te, met volle inzet voor de Woensdrechtse natuur, de bevolking en het verenigingsleven.
Natuur en tuinieren liggen dicht bij elkaar en zo is het te verklaren, dat Bertus vele jaren
zeer actief was in de Werkgroep Fotogra e, terwijl hij daarnaast ook werkzaamheden ver-
richtte in de kruidentuin in Hoogerheide. Hoewel hij wist dat hij het niet kon winnen van de
vreselijke ziekte die hem teisterde, bleef hij tot het einde actief betrokken bij de
Heemkundekring. Samen met de Werkgroep Fotogra e heeft Bertus vele thematentoon-
stellingen ingericht. De fototentoonstelling die op dit moment wordt gehouden in de gale-
rij van Museum Den Aanwas bestaat grotendeels uit prachtige foto's van zijn hand. Z
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe, evenals de vele vrienden die treuren om het E
overlijden van deze zo beminnelijke persoon. 1 :
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INFORMATIE VOOR DE LEZER

“Tijding“ is het periodiek van de heemkundekring
“I—let Zuidkwaitier“ 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 het secretariaat en:
de heer Cor Cleeren, Past. Dierckxstraat 1 7, 4645 EK
Putte-tel. 0164 60 35 33, C0rmar65@ziggo.nl.
Tevens zijn losse nummers van “Tijding” bij hem
verkrijgbaar. De normale a everingen kosten € 4,00
per stuk (van het lopendejaar€ 5,00).
De contributie bedraagt € 20,00 per jaar, per gezin.
Leden woonachtig buiten de gemeente Woensdrecht
wordt € 8,00 extra aan portokosten in rekening
gebracht. Voor Belgie € 10,00.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door middel
van storting van de jaarcontributie op gironummer
NLIS INGB 0002 7604 67 t.n.v. penningmeester
Heemkundekring “Het Zuidkwartier”, KLM Laan 6,
4631 JW Hoogerheide.

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

Vormgeving Tijding: Maria Rosskamp
Druk: Marwa Print & Copy, Nieuwstraat 1 10, B2910 Essen

BESTUUR HEEMKUNDEKRING
“HET ZUIDKWARTIER”

Voorzitter:
dc heer J. Luystcrburg, tel. 0164 85 21 41
e-mailadres: luysterburg0l @ziggo.nl
Vice-voorzitter:
de heer C. van Beeck, tel. 0164 60 38 04
e-mailadres: cvanbeeck@wanadoo.nl
Secretariaat:
mevrouw E. Cleeren, tel. 0164 60 67 58
e-mailadres: secretaris@hkk-zuidkwartier.nl
Penningmeester:
mevrouw E. I(laassen_ tel. 0164 61 31 70
e-mailadres: klaassen.bep@gmail.com
Websitebeheerder:
de heer A.M. Prop, tel. 0164 61 05 23
e-mailadres: wcbmast(:r@hkk-zuidkwartier.nl

Bestuursleden:
de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
e-mailadres: Cormar65@ziggo.nl

mevrouw L. Hengst, tel. 0164 25 94 19
e-mailadres: luce.hengst@hetnet.nl

de heer D. Verbeek, tel._0l64 61 61 96
e-mailadres: dverbeel<@ziggo.nl

CONTACTADRESSEN
WERKGROEPEN www.hkk-zuidkwartiennl

Redactieraad: kopij inleveren bij
mevrouw F. Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,
4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63
e-mailadresz frankastoutjesdijk@gmail.com
of: mariarosskamp@.planet.nl
Archeologie:
mevrouw L. Hengst, tel. 0164 25 94 19
De 1-lortensia I1, 4631 DG Hoogerheide
e-mailadres: luce.hengst@hetnet.nl
Documentatie:
de heer C. van Opdorp, tel. 0164 61 38 30
Pr. C lausstraat 3, 4631 LZ Hoogerheide
c-mailadrcs: cvanopdorp@hotmail.nl
Evenementen:
vacant
Fotogra cz
de heer F. Klaassen, tel. 0164 61 31 70
KLM laan 6, 4631 JW Hoogerheide
e-mailadres: klaassen.frans@gmai1.com
Genealogie:
de heer C. Cleeren, tel 0164 60 35 33
Past. Dierckxstraat 17,4645 EK Putte
e-mailadresz Cormar65@ziggo.nl
't Kwartierl heemtuin:
mevrouw M. Wattel, tel. 0164 61 39 34
Antwerpscstraatwcg 1, 4631 NK Hoogerheide
c-mailadrcs: odildc6@gmail.com
Museum:
mevrouw F. Stoutjesdijk-Jansen, Aanwas 40,
4641 JJ Ossendrecht, tel. 0164 67 25 63
e-mailadres: frankastoutjesdijk@gmail.com
Oude handwerktechnieken:
mevr. B. Brokken, van Weerden Poelmanlaan 11
4631 JZ Hoogerheide, tel. 0164 61 28 62
e-mailadres: bepdirkbrokken@hetnet.nl
Oude talen, gezegden, spreuken enz.:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164 85 21 41
De Acacia 33, 4631 DB Hoogerheide
e-mailadres: 1uysterburgO1@ziggo.nl
Toponymie: ad hoe

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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