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VOORWOORD

Eigenlijk waren we vorige keer niet helemaal klaar met d’n Uijlenbergh en vandaar dat we op 
pagina 3 nog even verder gaan met Nog meer sport op d’n Uijlenbergh van Jan van Elzakker.

Jac van den Bussche wilde zijn serie  Het 'Stenen tijdperk' op de Brabantse Wal  afsluiten met deel 
5, deze keer echter aangeleverd door Kees Hoeckx, die zijn verhaal over steenfabriek AGICO in 
Huijbergen reeds eerder in 2001 toevertrouwde aan den Iechtentrekker, het tijdschrift van heem-
kundekring De Wilhelmiet. U vindt dit op pagina 6. Daarna vult Jac van den Bussche zelf nog  
even aan op pagina 18.

En omdat we nu toch in Huijbergen zijn halen we ook een tien jaar oude serie op: Bezoek van de 
Commissaris van de Koningin 1896 - 1926. In 2007 begonnen we daarmee in Ossendrecht, waar-
na Putte en Hoogerheide/Woensdrecht volgden. De bezoekjes aan Huijbergen had u nog van ons 
te goed. De informatie komt van de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Pagina 
42.

 Ad van Loenhout dwaalde met  zijn fototoestel door het gebied Kortenhoeff en kwam er schaap-
herder Peter van Eekelen tegen. Dit leverde twee verhalen op:  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet  vanaf 
pagina  23. Plus een achtergrondverhaal op pagina 26.

Het dialectverhaal Waor is de tèèd gebleeve? Warrel van de  wordt op pagina 20 verteld door 
Vienkebaareg. Vanuit Canada André Jansen met nóg een jeugdherinnering op pagina 22. 
En vanuit Putte een verhaaltje op pagina 30 van Jeanette van den Berg-Buijs.
De museumrubriek vindt u op pagina 49 en op pagina 50 leest u welke opmerkelijke opdracht 
/verzoek onze heemkundekring kreeg.

In het najaar van 2017 gonsde het in ons heem even van de herinneringen aan de Tweede
Wereldoorlog omdat de provincie deze in sommige plaatsen nog zo veel mogelijk kwam opte-
kenen voordat ze verloren zouden gaan. De redactie kreeg zo’n geschiedenis in handen van de
Bergse Jo Verraes-van Elzakker. Zie pagina 32.

Veel leesplezier,
de redactie
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NOG MEER SPORT OP D'N UIJLENBERGH

door Jan van Elzakker

n Tijding 2017-3 is uitgelegd hoe tijdens de veldritwedstrijd op het parcours van De Grote IPrijs Adrie van der Poel op 24 januari 2016 de naam Uijlenbergh nieuw leven ingeblazen 
werd. Op die dag ging het om wielrennen, maar tot er bij die plaats een viaduct werd 

aangelegd was die plek al onder dezelfde naam bekend bij alle inwoners van de gemeente.

Bezoekers van café In den Carton van Witte 
de Vos richtten er in 1926 voetbalclub HVC 
op, afkorting van Hoogerheidense Voetbal 
Club. Witte, eigenlijk Louis de Vos en zijn 
vrouw Mie de Bot (Maria Sebrechts) baatten 
er ook een danszaaltje met orgel uit. Dit 
gezellige café was gevestigd in Raadhuis-
straat 34/36 en had genoeg klandizie om 
achter hun pand een stuk wei te huren van 

Kootje den Uijl om daar te gaan voetballen. 
Het was niet bepaald een standaard voetbal-
veld. Het veld liep vanaf de middellijn met 
een behoorlijke knik bergafwaarts richting 
Onderstal. De overlevering wil, dat de kee-
pers elkaar daardoor niet konden zien. En de 
rol van de wind moet ook groot geweest zijn. 
Komt de uitdrukking “Wôôg, wijd en áárd 
ook uit die tijd?

 HVC rond 1930- 1935. Staand vlnr: Rinus Schuurbiers, Louis Bogers, Tiest Verrest, Janus 
Verdult, Jac Uitdewilligen, Theo Soffers, Dolf Prop, Geert de Vos, Paul Lameir. Vooraan: Jan 
Dingemans, Rienke de Leeuw, Giedes de Vos, Frie Hoeks, Jan Helig, Sietje Nieuwlaat

Pagina 4 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

HVC

HVC is een neutrale club, niet katholiek dus. 
De mannen voetballen in de competitie van 
de Nederlandse Voetbalbond. De thuiswed-
strijden worden op d'n Uijlenbergh ge-
speeld. 
In 1932 komt kapelaan Cosijn naar Hooger-
heide, richt de katholieke voetbalclub 
VIVOO (voetbal is voor ons ontspanning) 
op, en oefent druk uit op HVC om te fuseren. 
Pas in 1940 komt het ervan.

Intussen kan het behoorlijk druk zijn met toe-
schouwers op den Uijlenbergh, vooral als er 
een derby is. Komt een club uit een naburig 
dorp, bijvoorbeeld Sparta uit Putte, op be-
zoek, dan brengt dat veel volk op de been. 
Een kaartje kost een dubbeltje. Soms zijn er 
wel vierhonderd toeschouwers en die breng-

en veertig gulden op. In de rust kan het pu-
bliek terecht bij café In den Carton en na de 
wedstrijd natuurlijk ook.

Maar dan……
Twee cafés zuidwaarts ligt café Casino, later 
De Herberg geheten, uitgebaat door Alfons 
Michielsen, beter bekend als Den Dolly. 
Daar wordt voetbalclub NVW, Nooit Ver-
wacht, opgericht. En aangezien er familie-
banden zijn met de eigenaar van het voetbal-
veld, de wei dus van Kootje Den Uijl, moet 
HVC wijken voor NVW en dat hadden ze 
nooit verwacht…. 
Na enige omzwervingen kan de club terecht 
op de wei van Jan Hopmans, gelegen achter 
het voormalige tunneltje.

D'n Uijlenbergh basis carrière Louis Overbeeke

Louis Overbeeke groeit tussen 1930 en 1945 
voor een belangrijk deel op bij zijn grootou-
ders, slechts 200m van zijn ouderlijk huis 
aan de Antwerpsestraatweg verwijderd. Als 
in mei 1940 zijn vader met diens taxi wordt 
gevorderd om marechaussee-officieren naar 
Engeland te helpen vluchten en de Duitsers 
hun garage vorderen als brandweerkazerne, 
zoekt moeder  met Louis en zus Riet onder-
dak bij opa 'De Witte Vos' in de Raadhuis-
straat. Het café, annex clubhuis van H.V.C. 
is zijn tweede thuis. Vanaf dat moment 
woont Louis praktisch op D'n Uijlenbergh 
en het voetbalveld. Hij is dan 10 jaar. Zijn 
vader zou pas in november 1944 terugkeren. 
Ondertussen is Lowieke  al een ster gewor-
den bij METO. 
Hij voetbalt met vriendjes op een veldje ach-
ter de boerderij van Christ Hopmans en in de 
garage van zijn ouders als er ruimte is. Mede 
door zijn inbreng wordt het elftal van METO 
in het seizoen 1946/1947 kampioen waar-
door het promoveert naar de eerste klas van 
de afdeling van de KNVB. Het jaar daarop 
wordt al de vierde klasse E bereikt. Dankzij 
Louis kan het 1e elftal vlot doorstromen naar 
de derde klas. Zijn talent valt op en in 1950 
wordt hij uitgenodigd om bij DOSKO te 

spelen waar Rinus Bennaars zijn maatje 
wordt.  Van 1951 tot 1954 speelt Louis in 
Bergen op  Zoom. Inmiddels is hij dienst-
plichtig soldaat, maar Defensie stelt zich 
positief op en legert hem in Woensdrecht. 
Op 22-jarige leeftijd krijgt hij de kans bij het 
voorlopig Nederlands elftal reserve te zijn. 
Maar hij speelt zelfs tegen Borussia. Specta-
culair dat Overbeeke en Bennaars, beiden 
niet spelend in de hoogste klasse, deel uit-
maken van het Nederlands Elftal. 
Vanaf 1954, het jaar waarin betaald voetbal 
wordt ingevoerd, speelt Louis bij de selectie 
van NAC. Hij heeft daar een mooie loop-
baan die hij op 14 juni 1961 beëindigt. 
Door de ziekte van zijn vader is hij thuis hard 
nodig in het bedrijf. Hij is precies op tijd 
gestopt, want zijn vader overlijdt in januari 
1962. Het volgend voorjaar dreigt METO te 
degraderen en roept Louis te hulp. Als hij in 
1967 een ernstige enkelblessure krijgt bete-
kent dat voor hem het einde van zijn voetbal-
carrière.
Terwijl Rinus Bennaars bij Feyenoord in de 
jaren '60 grote successen behaalt werkt 
Lowieke Overbeeke aan zijn maatschappe-
lijke carrière. Helaas overleed hij te vroeg op 
58-jarige leeftijd.§
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7 maart 1954: Nederland- Engeland in het Feyenoordstadion  met 
vooraan links Louis Overbeeke en midden voor Rinus Bennaars

Louis (Lowieke) Overbeeke 1930-1989, de voetbalinternational zette zijn eerste 
schreden op voetbalveld bij H.V.C. op D'n Uijlenbergh, vervolgens  in Meto, 
Dosko, N.A.C. en in Oranje!

Bron: “Bliksem in de rechtervoet, Louis Overbeeke 1930-1989” door Jan van Elzakker, 
ISBN/EAN 978-90-9023421-2
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Het 'stenen tijdperk' op de Brabantse Wal (5)
Voor de volledigheid van onze serie geven we hier een licht ingekorte versie weer hoe het 
'stenen tijdperk' is gelopen in Huijbergen. De heer C.P.J. Hoeckx heeft in 2001 hierover 
geschreven in het tijdschrift den Iechtentrekker van heemkundekring De Wilhelmiet.

STEENBAKKERIJEN ROND EN IN HUIJBERGEN

door C.P.J. Hoeckx

e
De 17  eeuw

Tijdens de 80-jarige Oorlog was de driehoek Antwerpen – Bergen op Zoom – Breda bijna hele-
maal ontvolkt vanaf 1580 tot 1595. Spaanse en Staatse troepen roofden om de beurt wat er nog te 
stelen was. In 1580 brandde de kerk af. Maar Huijbergen liet de moed niet zakken en opbouw-
plannen overstemden de klaagzang over wat verloren was gegaan. Op het einde van de 80-jarige 
Oorlog, toen Huijbergen en ook het klooster helemaal verwoest waren, besloten de Wilhelmieten 
een steenbakkerij op te zetten en werd in 1646 bovenstaande kerk gebouwd.
                   Foto uit de collectie van Jac vd Bussche

In de Vijverstraat, genoemd naar de daarbij 
gelegen leemput, werd steen gebakken in 
veldovens die met hout of turf werden ge-
stookt. 
Als Henri Adan in 1764 Huijbergen in kaart 

brengt, noemt hij het perceel waar de leem-
afgraving plaatsvond de “Cloosteracker”. 
Het is 2 gemet en 270 roeden groot en de vij-
ver meet 156 roeden. Dat is samen iets meer 
dan 5000 m2.
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'stenen tijdperk' is gelopen in Huijbergen. De heer C.P.J. Hoeckx heeft in 2001 hierover 
geschreven in het tijdschrift den Iechtentrekker van heemkundekring De Wilhelmiet.

STEENBAKKERIJEN ROND EN IN HUIJBERGEN

door C.P.J. Hoeckx

e
De 17  eeuw
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plannen overstemden de klaagzang over wat verloren was gegaan. Op het einde van de 80-jarige 
Oorlog, toen Huijbergen en ook het klooster helemaal verwoest waren, besloten de Wilhelmieten 
een steenbakkerij op te zetten en werd in 1646 bovenstaande kerk gebouwd.
                   Foto uit de collectie van Jac vd Bussche

In de Vijverstraat, genoemd naar de daarbij 
gelegen leemput, werd steen gebakken in 
veldovens die met hout of turf werden ge-
stookt. 
Als Henri Adan in 1764 Huijbergen in kaart 

brengt, noemt hij het perceel waar de leem-
afgraving plaatsvond de “Cloosteracker”. 
Het is 2 gemet en 270 roeden groot en de vij-
ver meet 156 roeden. Dat is samen iets meer 
dan 5000 m2.
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Met kruiwagens, volgeladen met schop of 
riek werd de leem naar boven gebracht. Daar 
werd hij in een ondiepe put gestort en hand-
matig gemengd met water en zand. Het was 
eigenlijk meer voetmatig, want de leem 
werd getrapt totdat alles goed gemengd was.
Alles was verder handwerk en de stenen wer-
den in bakken gevormd en gebakken in veld-
ovens. Met stenen uit deze veldoven werd 
het verwoeste klooster provisorisch opge-
bouwd.Verschillende boerderijen zoals de 

Oosthoeve, afgebroken in 1999, de Steen-
hoeve, de Vijverhoeve, door brand verwoest 
en later verder naar de grens toe opgebouwd, 
de Nieuwe Hoeve, die nog in originele staat 
te bewonderen is en de kerk die in 1646 ge-
bouwd is, waren de producten van deze 
steenbakkerij. Ook de stenen van het nu nog 
bestaande poortgebouw van de broeders van 
Huijbergen komen uit deze leemafgraving. 
In 1939 is het laatste restant van deze vijver 
gedempt.

De 18e eeuw

Hoe lang deze leemput in de Vijverstraat als 
afgraving heeft gediend, is niet met zeker-
heid te zeggen. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw bouwden de Wilhelmieten 
'de Ark van Noë'. In de Wilhelmietenkasboe-
ken vinden we dat Prior de Brauwere aan de 
steenbakkers Akelijen en Swaegemakers 98 
gulden betaald heeft voor het bakken van 
100.000 stenen. Akelijen en co. waren rond-
trekkende steenbakkers uit het Oostvlaamse 

Eeklo die ter plaatse leem groeven, stenen 
vormden, de oven vulden, bakten en leeg 
maakten. De kosten hiervan werden per 
werkonderdeel berekend en betaald. Het is 
niet te achterhalen waar deze activiteiten 
plaatsvonden maar vermoedelijk is de leem 
voor deze stenen niet uit de Vijverstraat 
afkomstig. Volgens de kaart van Adan uit 
1764 bestond toen de steenbakkerij niet 
meer, hij geeft alleen nog de vijver aan.

Stenen voor de Wilhelmieten

In “ontvanck ende Uijtgeef 1732” lezen we 
dat op 21 november 1789 voor drie steen-
kruiwagens 9 gulden is betaald. Op 28 juli 
1765 voor het steken van leem en het vor-
men van 100.000 stenen 76 gulden en Ake-
lijen kreeg 26 gulden voor een steenoven 
formeren. Dit is opstapelen om te bakken. 
Op 5 mei 1771 is nog 84 gulden betaald om 
100.000 stenen te maken.

Misschien staat men verbaasd over het groot 
aantal stenen dat de Wilhelmieten aankoch-
ten, maar ze hadden ook nog een aantal boer-
derijen en huizen te onderhouden. Ze koch-
ten in de 2e helft van de 18e eeuw 600.000 
stenen en 4.500 plavuizen aan. Uit het voor-
gaande blijkt dat bouwplannen niet op korte 

termijn te verwezenlijken waren. Als men 
toen, ruim twee eeuwen terug, met bouw-
plannen rondliep en men had binnen drie 
jaar dat geplande gebouw staan, kon men 
zeggen dat de bouw voorspoedig was verlo-
pen.
Niet alleen voor steen moest er gezorgd wor-
den, maar ook voor bouwhout. Dit was hout 
uit de bossen van Huijbergen, maar dat hout 
moest eerst ook nog een jaar gewaterd wor-
den. Daar was de Weversbeek goed voor.
Voor de dakbedekking werd riet gebruikt, 
dat moest gesneden worden en minstens een 
jaar drogen voordat het als dakbedekking 
verwerkt werd. Deze manier van bouwen 
was veel omslachtiger en tijdrovender dan 
wij nu kennen.
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In de 19e eeuw verschenen er nogal wat veldovens.

Na de Franse overheersing in 1843, liep 
pater Van Bladel met plannen om een steen-
bakkerij te beginnen tussen grenspaal 247 en 
de Voorste Hoeve. Een vergunning om te 
bakken in een veldoven was al binnen en ook 
de vergunning om leem af te graven was al 
afgegeven, maar de geldelijke middelen om 
het bedrijfje te starten ontbraken. Misschien 
was het wel goed dat zijn plannen strandden, 
want enige jaren later was er geen Wilhel-
miet meer in Huijbergen te bekennen. Ze 
waren hun klooster kwijt, hun boerderijen en 
hun huizen. Al hun bezittingen waren in han-
den van derden overgegaan en het onder-
houd van de gebouwen was nu de verant-
woordelijkheid van anderen.

Wel verrezen er op De Vleet, nu onder 
Wouwse Plantage tegen de Belgische grens 
twee steenbakkerijen; dit waren ook veld-
ovens. De leemput van een van deze veld-
ovens bestaat nog onder de naam Reejenvij-
ver en is eigendom van de familie De Belder 
uit Essen. Van de andere veldovens is niets 
meer te zien. Dit volgens de Grote Histori-
sche Atlas van Nederland no 4 pagina 74. 
Deze pagina vermeldt ook een steenbakkerij 
tussen Puts Meulentje en Putte.

Aan de zuidkant van de Abdijlaan stond er in 
ehet begin van de 19  een veldoven. Ze was 

eigendom van de heer Servais, de eigenaar 
van de Groote Meer. De veldoven stond on-
geveer 300 meter van café Jagersrust aan de 
Abdijlaan. Na WO II was de leemput nog 
goed zichtbaar, maar is nu gedempt en alles 
is geëgaliseerd.

Het gebeurde ook wel dat een boer die een 
boerderij ging bouwen zelf de stenen bakte 
in een veldoven voor zijn nieuwe gebouwen.  
Dat deed ook Henricus van de Keijbus die in 
1866 de 'Staartse Hoeve' bouwde. Hij vond 
aan de Weversbeek, op zijn eigen grond, een 
aardig plekje om leem af te graven. Hier 
bakte hij de benodigde stenen in een veld-
oven voor zijn huis, stal en schuur.
Deze afgraving en bakkerij die maar éénma-
lig was, is nu helemaal geëgaliseerd en van 
een steenbakkerij is niets meer te zien. 
Alleen de naam van het perceel; het steen-
bos, is blijven bestaan.
In “De Heren XVII van Nassau Brabant” 
wordt op pagina 99 melding gemaakt dat 
er in Huijbergen in 1856 een steenbakkerij 
opgericht werd die al na 5 jaar gedoemd 
was te verdwijnen.

Stenen bakken in een veldoven

Om van leem stenen te maken moet deze een 
bepaalde zuiverheid en kneedbaarheid heb-
ben. Te vette leem kan magerder gemaakt 
worden door fijn zand toe te voegen bij het 
mengen. Vaak liet men de leem op een grote 
hoop liggen om de kwaliteit te verbeteren. 
Dit zou gebeuren door inwerking van de 
vorst. De met zand gemengde leem wordt 
met water aangemaakt om hem zachter en 
hanteerbaarder te maken.

Een veldoven is eigenlijk niets anders dan 
een grote stapel stenen waaraan onder aan de 
zijkanten stookgaten zijn uitgespaard en aan 
de bovenkant enkele gaten om de rook langs 
uit te laten. Als brandstof werd hout of turf 
gebruikt.

De steenhoop wordt afgedekt met aarde en 
aan de zijkanten worden stutpalen gezet 
opdat de door hitte uitzettende steen zich 
niet naar buiten zou wringen. Na twee 
weken stoken moest de steenoven nog twee 
weken afkoelen, kon de oven worden afge-
broken en de gebakken stenen gesorteerd. 
Mondsteen, de steen rond de stookgaten 
wordt apart gehouden en voor het bouwen 
van funderingen gebruikt. Te zachte stenen 
die verpulveren bij het leegmaken van de 
oven, worden als vulling voor de leemvijver 
gebruikt. De goede stenen worden opgesta-
peld. De gebakken stenen werden op klank 
gesorteerd. Een goed gebakken steen geeft 
een heldere klank, een slecht gebakken steen 
geeft een doffe klank.
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Er waren ook veldovens met muren aan de 
zijkanten waarin 1.000.000 stenen tegelijk 
werden gebakken. Deze werkten voor de 
grootindustrie.
De stenen uit veldovens werden meestal 
vermetseld met een specie van kalk en rog-
gemeel. Als er al cement was, bleek deze te 

duur te zijn voor de plattelandsbewoners. De 
specie van kalk en roggemeel werd net zo 
hard en stevig als cement. Alleen had men 
wat meer stenen nodig, want er werd met een 
voeg gemetseld van 6 à 7 mm in plaats van 
10 mm zoals tegenwoordig.

DE TWINTIGSTE EEUW

Een permanente steenbakkerij in Huijbergen: steenbakkerij AGICO

Het leek erop dat burgemeester A.P.A.M. 
van Agtmaal de geschiedenis van de Wilhel-
mieten goed kende. Toen na WO II Huijber-
gen helemaal verwoest was, zocht ook hij 

naar middelen om zijn dorp weer op te bou-
wen. Zijn gedachten gingen uit naar een 
steenbakkerij en hij wist verschillende men-
sen warm te krijgen voor zijn idee.

Voorbereidingen

In het najaar van 1945 - voorjaar 
1946 zag je een groepje "foute 
mensen" onder toezicht van een 
man met een geweer op de rug 
door de velden trekken. Dit 
groepje was gewapend met 
schop, grondboor, meetlint, pen 
en papier om percelen voor leem-
winning in kaart te brengen. In 
De Wolf meende men het goede 
perceel gevonden te hebben. 
Daar zat de gewenste dikte en 
goede kwaliteit leem. Toon van 
Eekeren en Toon van Wezel had-
den drie peilputten gegraven van 
6 meter diep en ruim 1 meter door-
snee.
 Onderzoek van de monsters leem 
vertelde dat daar een prima leem 
zat voor de baksteenindustrie. 
Van Agtmaal kon via zijn familie 
een bosperceel bemachtigen om 
daarop een steenoven te bouwen. 

Bij het wagentje met leem 
staat altijd een bak met zand 
om de steenvorm mee te 
bestrooien.�®

Pagina 10 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

Zijn kom-
panen in 
deze wa-
ren steen-
b a k k e r 
C o x  u i t 
Beerse en 
als bankier 
bracht de 
bank van 
Van Gils 
u i t  Roo-
s e n d a a l 
het beno-
digde geld 
binnen om 
van start te 
gaan. Het 
drietal zou 
g a a n  s a-
menwerken 
o n d e r  d e 
naam A-GI-
CO, dus Van 
A g t m a a l , 
Van Gils en Cox. 

Marshallhulp deed ook een duit in het zakje, 
maar werd bij de naamgeving niet vermeld. 
Met de broeders van Huijbergen werd er een 

contract gemaakt om leem te mogen afgra-
ven in het perceel "De Wolf".

Het Belgische gedeelte van “De Wolf” is een 
e

ontginning uit het begin van de 19  eeuw. Dat 
was toen eigendom van Jan Lauwrijssen, de 

eigenaar en brouwer 
van het Schoentje en 
hij was ook de eige-
naar van de Wolfshoe-
ve.
Het Nederlandse ge-
deelte waar de leem 
werd afgegraven was 

eal in de 18  eeuw in 
cultuur gebracht. Jo-
hannes Michielsen 
bouwde het steenbak-
kershuis voor Cox dat 
de naam “Keramos 
house” (letterlijke 
vertaling: huis, ge-
m a a k t  v a n  l e e m ) 
kreeg, in 1951. 
In 1947-1948 werd de 
steenoven gebouwd.

De steenfabriek AGICO aan de Staartsestraat, op de plaats waar later 
het park Groenendries verrees; op de achtergrond het nog bestaande 

'Keramos house’  foto Luchtfoto Nederland NV

Het 'Keramos house' aan de Staartsestraat, gebouwd in 1951 
voor steenbakker Cox.    foto Kees Hoeckx
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was toen eigendom van Jan Lauwrijssen, de 
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Toon van Eekeren (links) geeft uitleg aan belangstellende jeugd over het werken met de 
steenvorm. Toon was jarenlang bedrijfsleider. Let op de ramschort van de medewerker 
rechts.

Jan Maas brengt de afgegraven leem met de locomotief naar de mengmolen 
(Wolfshoeve links op de achtergrond).
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De leemwinning, bewerking en verwerking

Met grote draglines werd de bovengrond tot 
op de leemlaag toe afgezet en kon met afgra-
ven van leem begonnen worden. Met een 
graafmachine die de leem uit de put schraapte 
werd de leem gestort op kiepkarretjes, die 
getrokken door een locomotiefje op smal-
spoor naar de mengmolen werd gebracht. Jan 
Maas was jarenlang de machinist op het loco-
motiefje. 

Bij de menginstallatie aangekomen werd de 
leem in de molen gestort, aangemaakt met 
water en zand toegevoegd om een goede 
massa te verkrijgen die met de hand bewerk-
baar was. De leem moest een goede kneed-
baarheidsgraad hebben. Dan werd de leem op 
werkwagentjes gelost en getrokken door een 
paard, later een tractor, bij de steenvormers 
weggezet. Zij maakten stenen in de hand-
vorm, waarin eerst zand werd gestrooid om 
het aanhechten van de leem aan de houten 
vormen te voorkomen. Dan werd de leem 
met kracht in de vorm gesmeten, alle hoe-
ken goed  aangedrukt en de overtollige 
leem met de snijbeugel afgesneden en dan 
werd de bak met stenen erin omgekieperd op 
een plank in de droogschuur.
De afgesneden leem ging terug naar de meng-
molen. 
De steenvormers hadden in het begin altijd 
klachten over opgezette pijnlijke polsen, maar 
dat ging na verloop van tijd weer over. Ze 
werkten hard, want ze werkten 'per steen'. De 
steenvormer maakte per dag 3.500 à 5.000 
stenen. Om zijn kleren te beschermen kreeg de 
vormer een schortje voor, dat lachendeweg de 
naam RAMSCHORT kreeg. AGICO produ-
ceerde Waalsteen, Rijnsteen, Vechtsteen en 
IJsselsteen.

Na enige tijd drogen in de droogschuur, werd 
de steen 'gekeerd' totdat hij droog genoeg was 
om in de oven te verdwijnen. Dit alles gebeur-
de volgens de eeuwenoude werkmethode.
In de winter stonden de steenvormers hun 
werk te doen bovenop de steenoven. Daar was 
het goed werken, droog, maar het tochtte er 
verschrikkelijk. Grote manshoge stapels ste-
nen verrezen achter de oven en de gammers 
hadden het er druk mee. Nog maar amper opge-
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stapeld, reden vrachtwagens af en aan om 
AGICO van de bakproducten te verlossen. 
Het ging goed met de Huijbergse steenin-
dustrie.

Toch valt er ook een droeve noot te melden: 
als burgemeester Van Agtmaal met zijn 
vrouw en zoontje Felix op een mooie zon-
dagmiddag, 4 juni 1950, een bezoek brengt 

aan de steenbakkerij in Beerse bij dhr. Cox, 
slaat het noodlot toe. Petertje Cox, 6 jaar en 
Felixje van Agtmaal, 3,5 jaar, zijn even aan 
de aandacht van hun ouders ontsnapt. Ze 
worden levenloos teruggevonden in het ka-
naal van Beerse. Pas op 7 juni mocht het lijk-
je van Felixje van Agtmaal naar Huijbergen 
worden vervoerd. Huijbergen leefde mee en 
de verslagenheid onder de werkers op de 
steenoven was groot. 

Doorsnede van een ringoven. Deze oven was continu in bedrijf 
omdat de warmte als een ring rond het te bakken materiaal 
liep. Het was vullen, voorverwarmen, bakken en leegmaken.

Pagina 14 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

Het bakken van steen

Zo werden de stenen in de oven geplaatst. Dit stapelen heet gammen.
Op deze manier wordt de warmte goed verdeeld.
foto Kees Hoeckx

De lange kant van de oven. Rechts vooraan is te zien dat dat compartiment 
in gebruik is omdat de deur is dichtgemaakt met stenen.

De Huijbergse steenoven was een ringoven. 
Dit soort ovens heeft een laag brandstofver-
bruik; er worden kolen in gestookt.

De Huijbergse oven was op drie weken 
"rond". Niet alleen de oven werkte continu, 

ook de ovenstokers deden dat in 3-
ploegendienst. Dag en nacht werd er 
gestookt en AGICO leverde een goed pro-
duct waar men trots op kon zijn. De vakterm 
voor steen bakken is steen "branden", men 
spreekt over goed of slecht 'gebrande' steen.



Jaargang 41, 2018 nr. 01 T I J D I N G Pagina 13

stapeld, reden vrachtwagens af en aan om 
AGICO van de bakproducten te verlossen. 
Het ging goed met de Huijbergse steenin-
dustrie.

Toch valt er ook een droeve noot te melden: 
als burgemeester Van Agtmaal met zijn 
vrouw en zoontje Felix op een mooie zon-
dagmiddag, 4 juni 1950, een bezoek brengt 

aan de steenbakkerij in Beerse bij dhr. Cox, 
slaat het noodlot toe. Petertje Cox, 6 jaar en 
Felixje van Agtmaal, 3,5 jaar, zijn even aan 
de aandacht van hun ouders ontsnapt. Ze 
worden levenloos teruggevonden in het ka-
naal van Beerse. Pas op 7 juni mocht het lijk-
je van Felixje van Agtmaal naar Huijbergen 
worden vervoerd. Huijbergen leefde mee en 
de verslagenheid onder de werkers op de 
steenoven was groot. 

Doorsnede van een ringoven. Deze oven was continu in bedrijf 
omdat de warmte als een ring rond het te bakken materiaal 
liep. Het was vullen, voorverwarmen, bakken en leegmaken.

Pagina 14 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

Het bakken van steen

Zo werden de stenen in de oven geplaatst. Dit stapelen heet gammen.
Op deze manier wordt de warmte goed verdeeld.
foto Kees Hoeckx

De lange kant van de oven. Rechts vooraan is te zien dat dat compartiment 
in gebruik is omdat de deur is dichtgemaakt met stenen.

De Huijbergse steenoven was een ringoven. 
Dit soort ovens heeft een laag brandstofver-
bruik; er worden kolen in gestookt.

De Huijbergse oven was op drie weken 
"rond". Niet alleen de oven werkte continu, 

ook de ovenstokers deden dat in 3-
ploegendienst. Dag en nacht werd er 
gestookt en AGICO leverde een goed pro-
duct waar men trots op kon zijn. De vakterm 
voor steen bakken is steen "branden", men 
spreekt over goed of slecht 'gebrande' steen.



Jaargang 41, 2018 nr. 01 T I J D I N G Pagina 15

De leemput annex vuilnisbelt

De leemafgraving veranderde gestaag naar 
gelang er gebakken en verkocht werd. Om 
de leemput op te vullen meende het gemeen-
tebestuur een goede oplossing gevonden te 
hebben.
In overleg met de broeders, de eigenaars van 
het af te graven terrein, werd besloten om de 
leemafgraving te gaan gebruiken als vuil-
stort.
Wie weet dat de Weverbeek die bij grenspaal 
250 ontspringt, de afvoer is van de leemaf-
graving, kan begrijpen dat de ratten die al 
gauw de vuilnisbelt bevolkten en met het 
stromend water meetrokken, de aanpalende 
boerderijen aan de Weverbeek, helemaal 
bezet hadden. Stallen en schuren zaten stijf 
van de ratten die zo brutaal waren dat ze 
gaten in deuren knaagden om toch naar bin-
nen te komen.

Pech was dat in de Weverbeek een stuwdam 
was gebouwd en hiervoor bleven de ratten 
'hangen'. Later toen de vuilstort bedekt en 
geëgaliseerd werd, was ook de rattenplaag 
over. Tijdens die rattenplaag heb ik voor de 
eerste en enige keer een 'Rattenkoning' 

gezien. Met man en macht en veel rattengif 
bestreed de gemeente de plaag. Veel resul-
taat was er niet te zien. De ratten waren te 
talrijk. 
De vuilnisbelt stond flink in de belangstel-
ling; vrachtwagens uit verschillende 
gemeenten brachten hout, papier, glas en 
huisvuil aan. Het was een openbare stort-
plaats geworden van olievaten, verfpotten 
en een complete auto met benzine en accu er 
nog in. Deze vonden er hun laatste rust-
plaats, alsook dozenvol T.L. buizen. Een 
flinke vervuiling was het gevolg en zoals 
later zou blijken was de door afval vervuilde 
grond, praktisch onverkoopbaar.
Fons Sanders ging de leemput beboeren het 
is hem wel eens overkomen dat hij te voet 
naar huis moest, omdat zijn tractor met 
ploeg eraan, spontaan wegzakte in de rotten-
de vuilnisbrij onder de deklaag van zand. 
Gelukkig heeft hij nooit een weggezakte 
tractor in de vroegere vuilnisbelt achter moe-
ten laten.
In 2000 is de hele Wolf verkocht en nu 
lopen er paarden op de vroegere leemaf-
graving. Een mooi gezicht!

Vroegere leemafgraving rond 1950; later vuilstort aan de Staartsestraat, naast de 
manege. Foto van nu (2000)
          foto Kees Hoeckx
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Het einde van de baksteenindustrie

Nadat AGICO jaren goed had gedraaid, 
begon het in de zestiger jaren achteruit te 
gaan.
Als een soort “aan de noodrem trekken”, 
ging AGICO in de steenoven van Wouw 
holle bouwstenen vervaardigen. Dit was 
een geperste steen met de naam AGICO 
erop. Het mocht niet baten.
De handvormsteen was te duur en de 
machinaal gevormde steen een stuk goed-
koper. Ook de recessie van die tijd zorgde 
ervoor dat er minder werd gebouwd en 
het einde van de Huijbergse steenindus-
trie kwam in zicht. De moordende con-
currentiestrijd was er de eigenlijke oor-
zaak van dat AGICO het niet kon bolwer-
ken.
Maar AGICO was niet de enige die het 
loodje legde, ook het Schijf, de Wildert, 
Wouw, Wouwse Plantage en de drie 
ovens van Hoogerheide op Korteven en 
Calfven moesten noodgedwongen stop-
pen. Ook de vijf fabrieken van de Leeuw 
uit Halsteren waar bloempotten, drai-
neerbuizen, bakstenen, holle bouwste-
nen en dakpannen werden vervaardigd, 
sloten hun poorten.
In het begin van de eenentwintigste eeuw 
is de kaart van de zuidwesthoek van 
Noord-Brabant weer maagdelijk blank 
wat de leemindustrie betreft.
Een heel andere steenindustrie startte in 
1962 in Ossendrecht, nl de productie van 
KALKZANDSTEEN. Steenfabriek Bou-
dewijn BV begon met de productie van 
'zandsteen'. Met nog tien kalkzandsteen-
fabrieken in Nederland worden er stenen, 
metselblokken, lijmblokken en elemen-
ten geproduceerd. In de totale Neder-
landse kalksteenindustrie werken 750 
mensen waarvan 60 in Ossendrecht. Met 
een jaaromzet van 380 miljoen gulden en 
met een omzet van 1600 miljoen stuks 
kalkzandsteen (Waalformaat) neemt de 
kalkzandsteen een vooraanstaande 
marktpositie in.

Om kalkzandsteen te maken heeft men 
zand en kalk nodig. De kalk verkrijgt 
men door kalksteen uit België of Duits-
land te branden. Volautomatisch gedo-
seerd worden kalk, zand en water 
gemengd, 'vormelingen' van geperst en 
in stoomketels verhard tot eindproduct.
(Kalkzandsteenfabriek Boudewijn werd 
in 2004 gesloten –zie Tijding 2013-2  
p.20-23 redactie))

En nu weer terug naar Huijbergen waar 
in 1967 het vuur in de oven werd gedoofd 
om nooit meer te worden aangestoken.
De steenbakkerij sloot haar poorten en de 
werkers werden naar huis gestuurd. De 
droogschuren en de oven raakten in ver-
val en zakten in elkaar. Duiven vonden 
een rustplaatsje op het dak van de oven, 
de merel zong zijn hoogste lied op het 
hoogste randje van de schoorsteen en 
konijntjes huppelden over het terrein 
waar eens zoveel bedrijvigheid was. 
Dorens en brandnetels groeiden tussen 
de resten van het puin dat over het terrein 
verspreid lag. Genietroepen braken de 
schoorsteen en de oven af. Het was voor 
hen een uitdaging die zonder ongelukken 
verliep.
Het terrein met opstallen werd verkocht 
aan de heer Cook en tandarts Doets werd 
na het vertrek van steenbakker Cox de 
eigenaar en bewoner van Keramos Hou-
se.
Nu woont er de familie Veerman.
Op het terrein waar eens de steenfabriek 
stond, verrees een bungalowparkje met 
m.i. de niet toepasselijke naam 'De Groe-
nen Dries”. Zou voor dit parkje, magisch 
mooi gelegen tussen de bossen van 
Huijbergen op het terrein van de vroege-
re steenindustrie, met de hoofdletter M 
van magisch en om de geschiedenis van 
de steenindustrie te bewaren, een betere 
naam denkbaar zijn geweest “Bungalow-
park Magico”?��§
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Eigen archief en verzameling

De steenfabriek Agico heeft gedraaid tot 1970 en is daarna helemaal in verval geraakt.
    Foto archief Heemkundekring 'De Wilhelmiet'
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Aanvulling door Jac van den Bussche 

Het startmoment van steenfabriek Agico 
was gunstig. De wederopbouw na de oorlog 
vroeg om speciale bouwstenen voor opbouw 
en renovatie. Daar paste de door hen 
gemaakte handvormsteen, generfd en genu-
anceerd van kleur wel bij. Ook Belgische 
klanten kenden de weg naar Huijbergen. Er 
was voldoende goede leem te vinden op het 
landbouwbedrijf van de "Wolfboer", en door 
gewillig personeel gesteund streefde men 
naar het getal van 4 à 5 miljoen steen per jaar. 

Sjaak en Frans Broosus, met in hun midden 
Toon Hultermans

Jan Huijgen schraapte met de excavateur de 
leem af, die machinist Jan Maas verder naar 
de zomp (verzamelbak) bracht, waar Sjaak 
van Overveld, bijgenaamd Kotje Pessier, de 
kenner was van het leemmengen. Vette en 
magere leem en het nodige geel zand vorm-
den de juiste truc voor het goede mengsel. 
De leemaanvoer ging verder via de lopende 
band, en werd daar op aangebracht door de 
gebroeders Van As. Kees van Paasen aan de 
mengmolen, Willem de Leeuw als voerman 
die het linea recta naar de steenvormers voer-
de. Vaak goed, soms te nat, soms te droog.
De steenvormers waren o.a. Frans Delen, 
Dre van Loon, de gebroeders Van Wesel, 
gebroeders Broosus, gebroeders Raaijma-
kers, meerdere leden uit de familie Disco, 

familie Augustijn, de Hermansens en zo 
meer.
Op naar de oven: Jantje Kil was een van de 
inkruiers, die de groene steen naar de inzet-
ter bracht. De inzetters waren Sjaak Broosus 
en Janus Hellemons.
Met Toon van Eekeren als bedrijfsleider 
noemen we de stokers Marten Broosus, Cor 
Goossens en Geertje Jacobs die de vaardig-
heid van het gebruik van de oven onder de 
knie moesten krijgen.
De uitrijers: Stan Michielsen, Janus Broo-
sus, Crist Snoeijers en Peer Huiskens.

In 1955 moesten aan de oostzij-
de de ovenkamers worden ver-
nieuwd, terwijl het steenbakken 
verder gewoon doorging. Dat 
was werken van 7 uur in de mor-
gen tot 22 uur in de late avond, 
dagen aan een stuk. Eerst uitbre-
ken en afbraak verwijderen. 
Bogen stellen met iedere keer 
een panlat erop waar de kruin of 
ronding in steen moest worden 
aangebracht. Vier metselaars 
links, vier metselaars rechts. 
Ook de opbouw van de schoor-
steentjes moest gelijk gebeuren. 

Als de boog geheel was gevormd, werd de 
houten boog met panlatten er onderuit gesla-
gen en drukte door het totale gewicht de 
kamerkruin iets in. Dit moest 6 dagen ach-
tereen gebeuren om het vuur voor te blijven. 
De zandgrond, voor steun en isolatie op het 
metselwerk, moest eveneens worden terug-
gebracht. 
Dit alles met eigen personeel onder de inspi-
rerende leiding van Toon van Eekeren. Het 
mag gezegd worden dat niet altijd de direc-
teur, maar vaak de bedrijfsleider het inzicht 
moest hebben en Toon van Eekeren hád dat. 

De steenfabriek Agico heeft jarenlang goed 
gedraaid met een dertigtal mensen. Speciaal 
richting België was er de vraag naar speci-
fieke handvorm, maar de prijs van de steen 
werd duur, en kon niet meer concurreren 
tegen machinaal gevormde nephandvorm.§
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e
Foto van het personeel van Agico Huijbergen op de 25  huwelijksdag van directeur Cox.
Van links naar rechts:

e
1  rij hurkend: Willem de Leeuw, Groffen, Cor Goossens, Jantje Kil, Frans Disco, Fons – Kees en 
Adrie Raaijmakers, ?, Sjaak Broosus, Frans Hultermans, Louis Huijgens, Geert Jacobs.

e
2  rij: ?, Sjaak van Overveld, Kees van Paassen, Jan Maas, Toon van Ekeren, 5x familie Cox, ?, Mat 
Hermans, Mart Broosus, Jan Huijgen

e
3  rij: Frans Delen, Frans Broosus, Janus van Oevelen, Kees Snoeijers, Sjaak Broosus, Van de Brant, 
Peerke Disco, Peer van Wesel, ?, Leeke Disco, Crist Snoeijers, Peer Huiskens

Verschillende kwaliteitssoorten:
In tegenstelling tot de tegenwoordige eenvormigheid van steen had je in ons Brabantse Wal-stenen 
tijdperk verschil in kwaliteit van de in ringovens gebakken stenen. Het hing er vanaf waar ze in de 
oven geplaatst waren, maar ook wat de leemkwaliteit was.
 
De buitenste steenlaag die het eerst afkoelde en daardoor lichter van kleur was werd gebruikt voor 
het opmetselen van binnenmuren die immers nog bepleisterd of behangen werden. Dan zag je er 
niks meer van. Ze werden kelderklinker, vuilwerkklinker, paardeklinker ofwel padders genoemd.
Daartegenover had je voor het buitenwerk, in het zicht dus, de 1e soort hard grauw en 2e soort hard 
grauw.

De maten:
De eerste bakstenen waren 35 x 17 x 10cm en werden kloostermoppen genoemd.
Omstreeks 1300 was de maat van de stenen 30 x 14,5 x 6,5cm.

e
In de 17  eeuw ontstaan langs Waal, Maas en Lek het Waalformaat 21 x 10,5 x 5,5cm.
Rond 1900 worden op de Brabantse Wal een groot aantal huizen [huisjes] gebouwd met Rijnvorm 
steen 16 x 7,5 x 4cm
Boomse steen 17,5 x 8.2 x 5cm
In 1910 komt de steenpers. In 1930 de excavateur. Rond de jaren 30 kwam de spouwmuur en de z.g. 
Franse kap.
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Teegesworrig kunde 
saoves meej un gruust art 
op pad gaon. 't Stik van 

d'uize, breeje aarte weege en d'r 
zen mar zat straotlantèères, 
verliechte reklaomebörde en 
volop schèènsel van febrieke en 
bedrèève. 
Da was zoow un taggetig jaor 
geleeje wel jeel aanders wur. 
Toen was 't saoves pas echt 
piekedonker, ge zoog gin aand 
vur oew wooge nor tiene. Ge 
moes toen lwoopes dur grwoote 
stukke bos en aai, diekkels zonder 
iemes teege te komme. 
In die donkerte van de wildert konde 
swèèle wok dur gjeeste, spwooke en 
ekse flienk wa trammelaant krèège. 
Die ojje me in Woosdrecht naomelek 
wok. 

Ik wit nog da d'oos vaoder en 
moeder zeejen da ze zoow rond 1920 
op 'n kjeer van Woogeraaje truug nor 
de Vienkebaareg liepe. 
Oonderweege liep t'r de jeele tèèd un 
grwoote zwarte kat meej ze meej. 
Tuis gekomme deeje ze 't liecht aon, 
en dieje kat krwoop meraokels vlug 
onder 'n karnton die tondersteboove 
stong. Dieje kat moes t'r netuurlek 
onderuit, dus wier de ton omvaar 

gekieperd. Mar in jeel de 
keuke was gin kat mjeer te 
vinne. Toen zeeje m'n 
ouwers bekaast tegelèèk: 
“Da's Mien Montree 
gewiest!” 

't Was in dieje tèèd niej 
alleen arstikke donker 
saoves, mar wok dwoodstil. 
Ge kost un spel woore 
valle, al waar 't op 
Körteven! Zoow gebeurde 't 
volges m'n ouwers wel s, da 
as ze vroeger saoves saome 
binne in uis zoote, d'r op 
zolder gèèf meej 
èèzerwaarek wier geslept. 
Mar d'r loog jeelemaol gin 
èèzer op zolder. Meej gaank 

Waor is de tèèd gebleeve?
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gonge ze dan kèèke, mar d'r 
was nwoot nieks niej te 
zien! 

W'ojje n't niej altij zoow 
brjeed toen, mar we 
krwoope saoves wel 
diekkels meej z'n alle rond 
de taofel om oolienotjes te 
pelle. Meej zun neegene 
(soms) gonge de zakke 
swèèle rap leeg.
Nouw was ik 't kaokelnesje 
en oefde niej zoow veul te 
doen. Toch was ik ok 'ne 
kjeer de pieneut om in de 
donkerte nuuwe zakke 
oolienotjes te gaon 
kwoope. Van de 
Stjeenstraot moes ik nor 't wienkeltje 
baaj de Vèèver. 
Daor betaolde ge mar veftien sente 
vur 'n zak. Stiekum scheet ik jeele 
peeje en stong te rèègele op m'n 
bjeene. 

M'n broer Piet oj daor wel aareg in 
en ij zeej da d'ik aon de rechse kaant 
van de weg moes blèève, want liengs 
zoot Mien Montree diekkels aachter 
d 'aog. 
“Nim mar 'n lanterreke meej want 
daor is ze bang van”, zee t'ie. Ik wies 
toen nog niej da d'ik belaojtaofeld 
wier. Meej 't zwjeet op m'ne kop en 
m'n art in m'n keel vloog ik inneweer 
om oolienotjes. Gelukkeg was Mien 
in gin velde n 'of weege te zien 
gewiest. En toch von ik da stiekum 
wel 'n bietje jammer.
Ach ja, al die dienge zen niej mjeer 
van ooze tèèd, me raoke ze kwèèt. 
D'r is gin plots mjeer vur meej al die 
uize, febrieke, waarek, kienders, 
obbies en kompjoeterdienges. Mar 
wie wit, ommes: goeie gjeeste 
komme truug, mar altij meej de 
kwaoje op de ruug!

Warrel van de Vienkebaareg

Oow jao, de tjeekenienge zen 
gemokt dur Bert Janssens §
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De botsing met meester Janus Verrest, 

bijgenaamd door de kinderen: De Platkop!!!!

Als we het nieuwe schooljaar begon-
nen in een andere klas - ik denk van 
het derde leerjaar - kregen we 

meestal een andere leraar. Om ons te kennen 
las hij de namen af van een lijst die voor hem 
lag.

Mijn doopnaam is Adrianus Johannes  Jan-
sen, maar mijn ouders noemden mij 
André, wat ik ook veel mooier vond. 
Maar de meester noemde mij afgekort 
van Adrianus: Janus. Wat had ik daar 
een hekel aan. Zelf heette de meester 
ook Janus, dat is misschien waarom 
hij dat beter vond.
Het duurde een paar weken tot ik het 
niet meer kon volhouden.
Dus op een dag moest ik door-
gaan met voorlezen  en de 
meester riep 'Janus Jansen, 
jouw beurt om te lezen'. Ik 
'hoorde' natuurlijk niks, 
want mij naam is André 
Jansen en niet Janus 
Jansen. En ik bleef 
met mijn hoofd om-
laag zitten. Tot 2 of 3 
keer riep hij mijn 
naam uit tot hij naast 
me stond en vroeg of 
ik doof was.
Ik zei: 'Nee meester, ik 
ben niet doof, maar 
mijn naam is André en 
niet Janus'.
Ik kreeg goed wat klappen 
en een goeie trap van achte-
ren en moest voor straf de gang 
in.

En daar stond ik, ook goed 
kwaad! De gangdeur komt uit op 
de speelplaats en ik voorzichtig de 
deur geopend en er vandoor, naar huis.

Maar  niet direct; gewacht tot de school uit 
was om naar huis te gaan, want als ik te vroeg 
thuis kwam zou ik moeten vertellen dat ik 
gaan lopen was uit school en dan zouden 
mijn ouders me terug naar school sturen mis-
schien, want in die tijd waren de ouders het 
meestal eens met de meesters. 's Avonds aan 
tafel tijdens het eten ging de telefoon; het 

was de bovenmeester die vertelde dat ik 
er vandoor was gegaan toen ik op straf 
stond.
Ik zat bang te wachten en verwacht-
te thuis ook straf van mijn Vader en 
Moeder. Met tranen in mijn ogen 
vertelde ik mijn verhaaltje en dat 
ik nooit meer naar school wou 
gaan als de meester mij niet aan 

wilde spreken met mijn naam 
André.

De volgende morgen 
m i j n  Va d e r  n a a r 
school om met de bo-
venmeester en mees-
ter Verrest te praten. 
Zoals ik mijn Vader 
ken zijn daar wel een 
paar harde woorden 
gevallen, denk ik. 
Mijn ouders trokken 
deze keer mijn kant en 
gaven me gelijk. De 
meester  heeft me nooit 
meer Janus genoemd, 
maar dat jaar kon ik 
niet veel goeds doen bij 
hem.
Gelukkig dat ik op het 

einde ben overgegaan. Ik 
denk dat hij wel van mij 

af wilde.

Groeten uit Canada, André Jansen�§ 

  André in 1939
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Warrel van de Vienkebaareg

Oow jao, de tjeekenienge zen 
gemokt dur Bert Janssens §
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De botsing met meester Janus Verrest, 

bijgenaamd door de kinderen: De Platkop!!!!

Als we het nieuwe schooljaar begon-
nen in een andere klas - ik denk van 
het derde leerjaar - kregen we 

meestal een andere leraar. Om ons te kennen 
las hij de namen af van een lijst die voor hem 
lag.
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hij dat beter vond.
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niet meer kon volhouden.
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jouw beurt om te lezen'. Ik 
'hoorde' natuurlijk niks, 
want mij naam is André 
Jansen en niet Janus 
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met mijn hoofd om-
laag zitten. Tot 2 of 3 
keer riep hij mijn 
naam uit tot hij naast 
me stond en vroeg of 
ik doof was.
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ben niet doof, maar 
mijn naam is André en 
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Ik kreeg goed wat klappen 
en een goeie trap van achte-
ren en moest voor straf de gang 
in.

En daar stond ik, ook goed 
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deur geopend en er vandoor, naar huis.
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meestal eens met de meesters. 's Avonds aan 
tafel tijdens het eten ging de telefoon; het 

was de bovenmeester die vertelde dat ik 
er vandoor was gegaan toen ik op straf 
stond.
Ik zat bang te wachten en verwacht-
te thuis ook straf van mijn Vader en 
Moeder. Met tranen in mijn ogen 
vertelde ik mijn verhaaltje en dat 
ik nooit meer naar school wou 
gaan als de meester mij niet aan 

wilde spreken met mijn naam 
André.

De volgende morgen 
m i j n  Va d e r  n a a r 
school om met de bo-
venmeester en mees-
ter Verrest te praten. 
Zoals ik mijn Vader 
ken zijn daar wel een 
paar harde woorden 
gevallen, denk ik. 
Mijn ouders trokken 
deze keer mijn kant en 
gaven me gelijk. De 
meester  heeft me nooit 
meer Janus genoemd, 
maar dat jaar kon ik 
niet veel goeds doen bij 
hem.
Gelukkig dat ik op het 

einde ben overgegaan. Ik 
denk dat hij wel van mij 

af wilde.

Groeten uit Canada, André Jansen�§ 

  André in 1939
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

door Ad van Loenhout

eze keer ga ik wandelen op Kor-Dtenhoeff, het meest westelijke 
stukje van het grenspark De 

Zoom - Kalmthoutse Heide. Het is een 
gevarieerd landschap met groepjes bo-
men, een heideveld, een paar vennetjes 
en overal mooie paadjes die je het ene 
moment over een heuveltje sturen en het 
volgende moment tussen de bomen 
brengen. Ik begin altijd bij de geitenstal 
aan de Abdijlaan. Op het eerste stukje 
van de wandeling zie ik links, tussen de 
bomen, het Bronven glinsteren en rechts 
een groene vlakte met honderden ber-
kenboompjes waarvan de witte stamme-
tjes zich mooi aftekenen tegen de achter-
grond. Hier en daar staat er een eiken-
boom tussen. Na een paar honderd meter 
brengt het zandpad me bovenop een 
stuifduin waar een oude vliegden staat. 
Daar sta ik altijd even stil om van het uit-
zicht te genieten. Dan bedenk ik dat ruim 
150 jaar geleden toen het woord horizon-
vervuiling nog niet was uitgevonden en 
het constante geruis van verkeer nog niet 
te horen was, je hier misschien wel een 
schilder zou hebben kunnen zien die 'en 
plein air' het landschap vereeuwigde. 
Bijvoorbeeld Anton Mauve (1838-1888) 
die later zou worden gezien als een van 
de belangrijkste schilders van de 'Haagse 
school'. Terwijl ik sta te genieten van het 
uitzicht zie ik de herder aankomen die 
met zijn kudde onderweg is naar het 
nachtverblijf, een omheind stuk nabij de 
geitenstal. Helemaal toevallig is het niet 
want ik heb de ontmoeting met Peter van 
Eekelen, de herder, afgesproken omdat 
ik een foto wil hebben van 'Sheep going'. 

Want als ik op het stuifduin sta te kijken 
valt mijn oog steevast op een groepje 
dennen een paar honderd meter noorde-
lijk. Die staan elkaar te verdringen met 
hun kaarsrechte stammen en hoge tak-
ken. Iets meer op de voorgrond staat een 
solitaire vliegden met breed groeiende 
takken. Een paar jaar geleden had ik het 
geluk dat ik een kudde schapen zag met 
die compositie van bomen op de achter-
grond. Toen 'zag ik' het schilderij van 
Anton Mauve 'Heide te Laren' uit 1887. 
'Sheep going' zoals de Amerikanen zulke 
schilderijen noemden. Toen had ik mijn 
camera niet bij me. Nu wel. Zie jij wat ik 
zie?

In het midden van de 19e eeuw gingen 
schilders overal in Europa op zoek naar 
plaatsen waar de manier van leven nog 
authentiek was en de verstedelijking en 
industrialisatie nog niet was doorge-
drongen. Anton Mauve belandde in La-
ren. In België kwamen ze terecht in 
Genk, Tervuren en Calmpthout. Daar 
ontdekten ze de schilderachtigheid van 
het landschap met de uitgestrekte heide-
velden, vennen, duinen en dennenbos-
sen. De schilders die in Calmpthout en 
omgeving werkten werden later bekend 
onder de naam 'Kalmthoutse' of 'Grijze 
school'. Toen Anton Mauve in 1882 in 
Laren kwam schreef hij aan zijn vrouw 
Ariëtte Carbentus, een nicht van Vincent 
van Gogh: 't is aandoenlijk mooi hier, 
van een fijnheid van lijnen, een lieflijke 
poëzie straalt uit alles, wegen, akkers, 
boschjes is van het liefste soort dat te be-
denken is en wat ik geniet.
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Mauve vestigde zich in 1886 in Laren en 
trok er dagelijks op uit om te schilderen 
op de hei. Hij maakte honderden schilde-
rijen en aquarellen met 'Sheep coming' 
en 'Sheep going', de omgekeerde versie. 
De Amerikanen waren er dol op en Mau-
ve kon nauwelijks aan de vraag voldoen. 
Het verhaal gaat dat de schilderijen al 
naar Amerika verdwenen voordat de verf 
droog was. Over de Haagse school en de 
schilders die er toe werden gerekend is 
heel veel gepubliceerd. 
In het boek 'Holland op zijn mooist; op 
pad met de Haagse school' wordt ge-
schreven dat die schilders op zoek waren 
naar 'waarheid' en in hun schilderijen 
verhalen vertelden over een Nederland 
wat toen al niet meer bestond. Hun schil-
derijen kenmerken zich door stemming 
en juist daarom herkent ook de heden-
daagse toeschouwer het Nederland wat 
zij vereeuwigden, ondanks het feit dat 
die taferelen nergens meer te zien zijn. 
Het gebied dat wij nu kennen als Korten-
hoeff lag in die tijd aan de rand van de 
Kalmthoutse Heide, ingeklemd tussen de 
Hoogerheidsche plantage en de Staart-
sche duinen. Een naamloos en on-
geschonden stuk 'wildert'. Er zullen on-
getwijfeld schilders rondgedwaald heb-
ben om mooie plekjes te zoeken. Mis-
schien zelfs Vincent van Gogh want hij 
schreef in 1881aan zijn broer Theo over 
Calmpthout ' dat hij er graag een tijd bui-
ten zou gaan werken.' Op de heide van 
Calmpthout zijn heel veel plekjes ver-
eeuwigd. Of er ook op het huidige Kor-
tenhoeff is geschilderd weet ik niet. In de 
vorige eeuw is geprobeerd het gebied te 
ontwikkelen voor landbouw of fruitteelt. 
Dat mislukte en het enige restant van die 
pogingen is een oude fruitschuur aan de 
kant van Huijbergseweg die nu bij Na-
tuurmonumenten in gebruik is.

Het gebied dankt zijn naam aan een van 
de laatste eigenaren. Hij bouwde aan de 
Abdijlaan een landhuis wat hij de naam 

Kortenhoeff gaf, waarschijnlijk verwij-
zend naar Kortenhoef het dorp waar zijn 
vrouw had gewoond. Sinds Staatsbosbe-
heer het gebied in beheer heeft wordt er 
aan gewerkt om van Kortenhoeff weer 
een oud landschap te maken. Een herder 
weidt er zijn kudde schapen en de ber-
kentwijgen worden gesnoeid om in 
Amsterdam een tweede leven te begin-
nen als stadsbezem.

Ik loop verder in de richting van de 
Huijbergseweg. Bij de oude fruitschuur 
ga ik linksaf. Het heeft geregend en het 
pad is lekker zompig. De kuilen en geul-
tjes naast het pad staan vol water. De la-
ger liggende stukken van dit natuurge-
bied zijn in  najaar en winter kletsnat. Dat 
is ook een van de redenen dat het niet luk-
te om hier land- of tuinbouw te ontwikke-
len. Ik loop in de richting van een venne-
tje waar Natuurmonumenten een 'boar-
dwalk' heeft gemaakt. Een steiger die 
eindigt met een grote vlonder midden in 
het vennetje. Daar staat een bankje wat 
uitnodigt om even te gaan zitten en te 
genieten van de heide die aan alle kanten 
wordt begrensd door bos. Dat pak ik na-
tuurlijk even mee. Ik zie dat de zon al aan 
het zakken is en de lucht lijkt mooi rood 
te gaan kleuren dus ik moet opschieten 
als ik je nog wil laten zien hoe mooi zo'n 
avondlucht weerspiegelt in het water van 
het Bronven. Daarvoor moet ik eerst nog 
een eindje lopen. Dat soort taferelen zijn 
honderden keren geschilderd. Vaak met 
weidse landschappen waar niets anders 
op te zien is dan een verre horizon waar 
de steeds kleiner wordende boomgroe-
pen zich tegen aftekenen en daarboven 
de avondlucht met al zijn rode tonen en 
wolkenflarden in vele tinten grijs. 
 

....... zie verder op pagina 28
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Kortenhoeff, 17 oktober 2017 

Anton Mauve 'Heide te Laren'. Omstreeks1887

Pagina 26 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

HERDER IN WEST-BRABANT

door Ad van Loenhout

Op de grote stille heide dwaalt de herder eenzaam rond wijl de witgewolde kudde trouw 
bewaakt wordt door de hond. 

In 2009 was deze mooie dichtregel  de 
kop boven een artikel in BN De Stem 
over Peter van Eekelen en zijn kudde 
Kempische heideschapen. Woorden om 
bij weg te dromen en te fantaseren over 
de romantiek van zo'n bestaan. Zou het 
echt zo zijn?

Ik leerde Peter van Eekelen kennen in 

oktober vorig jaar toen hij met zijn kudde 

schapen voor mij poseerde op Korten-

hoeff. Ik moest een foto hebben voor het 

artikel in de serie ' Ik zie, ik zie wat jij niet 

ziet' dat in deze Tijding staat.  Die mid-

dag was ik vooral bezig met ' the decisive 

image', hét moment dat de kudde van 

Peter tegen de achtergrond van het land-

schap een kopie van het schilderij van 

Anton Mauve zou vormen. Toen ik mijn 

perfecte plaatje had sprak ik nog even 

met Peter. Die had op zijn beurt niet zo 

veel tijd omdat zijn kudde het nachthok 

in moest worden geleid voor het donker 

zou worden. Ik heb nog een tijdje staan 

kijken en was onder de indruk van het 

samenspel waarmee Peter en zijn twee 

honden de kudde controleerden. Dat 

maakte me nieuwsgierig en ik heb toen 

met Peter afgesproken om hem een keer 

voor 'De Tijding' te interviewen. Inmid-

dels heb ik ontdekt dat het niet zo makke-

lijk is om in de wintermaanden een af-

spraak te maken met een herder. Toen ik 

hem eind december aan de lijn had ver-

telde hij me dat 'het de eerstkomende da-

gen niet zou lukken'. De schapenscheer-

der zou komen en schapen moeten droog 

zijn voor hun jaarlijkse scheerbeurt. 

Aangezien er regen werd voorspeld was 

de prioriteit: alle 1200 schapen de stal in! 

Als ik deze regels schrijf is het half febru-

ari en ik heb nog geen afspraak met Peter 

kunnen maken. Het blijkt dat ik me 

schromelijk heb vergist in de seizoensge-

bonden werkdruk van het schapenbe-

drijf. Het scheerwerk lijkt naadloos te 

worden gevolgd door een geboortegolf 

want Peter is al wekenlang druk bezig 

met het ter wereld brengen van een nieu-

we generatie Kempische heideschapen. 

Ik heb begrepen dat hij elke ochtend om 5 

uur al aan het werk is en  nog een paar 

honderd lammetjes te gaan heeft. Ik snap 

dat hij geen rekening kan houden met 

mijn deadline. Dat maakte het voor mij 

even lastig want ik had met de redactie 

afgesproken dat het interview met Peter 

een mooi achtergrondverhaal zou zijn bij 

de aflevering van ' Ik zie, ik zie wat jij 

niet ziet' . Ik moest het op een andere ma-

nier in het vat gieten. In afwachting van 

een afspraak met Peter  had ik al wat gele-

zen over het gebruik van schaapskuddes 

in West Brabant en ontdekt dat het veel 

vaker voorkomt dan ik me realiseerde. 

Mijn 'beeld' was eigenlijk een beetje blij-

ven steken bij de ansichtkaart van een 

kudde op de schorren van de Schelde  ® 

en een enkele keer een artikel in de krant.
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Jaargang 41, 2018 nr. 01 T I J D I N G Pagina 27

De witgewolde kudde is in onze omge-

ving al jarenlang te zien. Natuurmonu-

menten en Brabants Landschap huren de 

kudde van Peter vaak in om door begra-

zing het oude heidelandschap in ere te 

herstellen en te behouden. Misschien 

hebt u de kudde van Peter, geleid door 

zijn twee sheepdogs, al wel eens gezien 

terwijl ze aan het werk of onderweg wa-

ren? Op internet kwam ik artikelen over 

Peter tegen uit het begin van de eeuw. De 
e21  wel te verstaan. Daarin las ik allerlei 

bijzonderheden waar ik geen flauw benul 

van had. Hebt u er wel eens bij stil ge-

staan dat een schaap allerlei zaden mee-

draagt in zijn wollen jas en op die manier 

zorgt voor verspreiding van de zaden 

zodat op andere plekken een meer geva-

rieerde plantengroei ontstaat?; dat begra-

zing door schapen veel economischer is 

dan mechanisch beheer?; dat de inzet van 

'het model schaap' kan verschillen per 

type landschap en dat er wordt nagedacht 

over zoönose? Ik kende het woord niet 

eens. In het begrazingsgebied is de af-

stand die een kudde per dag aflegt heel 

verschillend. Het varieert van een paar 

honderd meter tot wel vijf kilometer. De 

dagindeling van een schaap bestaat uit 

een paar uur grazen, herkauwen, weer 

een paar uur grazen en weer herkauwen. 

In een artikel las ik: 'Ze nemen een hap, 

zetten een paar stappen, nemen weer een 

hap en komen zo ongeveer een kilometer 

per uur vooruit. Happie-stappie noem ik 

het.' In de loop van de jaren is in 'De Tij-

ding' ook over herders in onze woonom-

geving geschreven en werden leuke bij-

zonderheden verteld: In vroeger tijd bra-

ken schapen nogal eens een poot wan-

neer ze in een kuil met kwelwater vielen 

waar een begeerde lekkernij groeide. De 

'beenbreek' (Narthecium ossifragum in 

goed Latijn) dankt daar zijn naam aan. 

Het ambt van burgemeester was geen 

dagtaak of betaalde matig want de burge-

meester van Hoogerheide, Eugène 

Moors, hield er in 1918 een schaapskud-

de op na. Die burgemeester had nog meer 

banden met het schapenbedrijf want met 

enige regelmaat logeerde bij hem iemand 

van de schaapscompagnie Poels uit Ven-

ray. Die hadden in West -Brabant meer-

dere kuddes lopen en met regelmaat 

kwam iemand op werkbezoek. In de Ca-

terspolder had Poels voor het gezin van 

de herder een huis gebouwd. Vanaf 1914 

woonde Marientje Almekinders, die bij 

Poels in dienst was, met zijn vrouw en 7 

kinderen in dat huis. Hij was zo'n beetje 

de laatste die als schaapherder de rust en 

weidsheid van de polder nog heeft mee-

gemaakt. Ik ben blij dat in onze tijd ook 

nog schaapskuddes in de vrije natuur 

grazen en dat je het tafereel wat in de eer-

ste regel wordt beschreven kunt aan-

schouwen. Misschien is het voor de her-

der niet zo romantisch, die moest ge-

woon hard werken. Voor ons als toe-

schouwer is het wel een mooi gezicht.   §
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Een van de mooiste in zijn soort vind ik 
'De mastbossen van de Kempen' van de 
Belgische schilder Joseph Coosemans 
(1828-1904). Het is te zien in het Mu-
seum voor Schone Kunsten in Brussel.
Het licht verdwijnt aan de horizon en het 
bos verandert gaandeweg in een donkere 
massa. Alleen de graspollen op de voor-
grond en het water weerkaatsen nog wat 
licht. 
Het zal snel te donker zijn om hier te lo-
pen, want overal zijn plassen en kuilen. 
Ver weg staat een eenzaam huisje. Er 
komt rook uit de schoorsteen en als je 
binnen zou kunnen kijken zie je de men-
sen zitten bij het haardvuur waar ze el-
kaar vertellen over dwaallichtjes en spo-
kerijen op de heide. Coosemans woonde 
en werkte in Tervuren bij Brussel. Hij 
was daar als messageriehouder, verant-
woordelijk was voor een regelmatige 
verbinding voor reizigers en post tussen 
Tervuren en Brussel. Zo kwam hij in con-
tact met kunstschilders die naar Tervuren 
kwamen om te schilderen. Eén van hen, 
Theodore Fourmois, haalde Coosemans 
over om ook het penseel ter hand te ne-
men en te gaan schilderen. Hij bleek ta-
lent te hebben en in 1872 koos hij ervoor 
om kunstschilder te worden. Zijn zoek-
tocht naar kennis en de samenwerking 
met anderen bracht hem in het Limburg-
se heidedorp Genk. Hij was erg onder de 
indruk van de stille dorpjes in de omge-
ving en de heidelandschappen: 'in het 
diepste van zijn artiestenziel, toen hij 
voor de eerste maal rondzwierf op de 
Genkerheide, neerzat bij de dompige 
vijvers, luisterde naar de psalmodie der 
dennenbosschen, de zon zag verdwijnen 
achter de keiïge heuvels aan de verre 
kim'. 

Vanaf 1875 kwam hij elk jaar een paar 
maanden naar Genk om er te schilderen 
en hij zou er zijn mooiste schilderijen 
maken. Deze regels én de regels die 

Anton Mauve aan zijn vrouw schreef 
over de heide in Laren, zijn bijna naad-
loos van toepassing op Kortenhoeff. In 
de tijd dat Mauve en Coosemans leefden 
en werkten waren hier ook uitgestrekte 
heidevelden, dennenbossen en vennen. 
Mauve en Coosemans hebben voor zover 
bekend niet in de omgeving van 
Calmpthout gewerkt maar veel van hun 
schilderijen zouden hier op Kortenhoeff 
kunnen zijn ontstaan.

Ik ben bij het Bronven en de zon is inmid-
dels achter de horizon verdwenen. De 
lucht kleurt mooi en heel voorzichtig 
denk ik de schilders te begrijpen die 
steeds opnieuw probeerden om de sfeer 
van het moment op het doek vast te leg-
gen. Het samenspel van landschap en 
licht is prachtig en het raakt me. Dit zijn 
momenten dat ik me heel bewust ben van 
de schoonheid van de natuur. Daar kan 
geen tv-programma tegenop. Als de zon 
genoeg ruimte krijgt is de avondlucht 
altijd indrukwekkend mooi. Ik word nu 
getrakteerd op een veelheid aan rode kleu-
ren die steeds dieper worden en zich 
prachtig spiegelen in het water van het 
Bronven. De graspollen op de voorgrond 
tekenen zich nog mooi af terwijl de bos-
sen op de achtergrond in donkere vlek-
ken veranderen. Ver weg, tussen de bo-
men, zie je de laatste tinten blauw. Op het 
schilderij van Coosemans staan geen 
bomen op de voorgrond. Op mijn foto 
heb ik er bewust een paar op de voor-
grond in beeld gelaten. De donkere stam-
men en kale takken benadrukken voor 
mij het gevoel van eenzaamheid en ruim-
te. 

Vandaag kan ik deze illusie lang in stand 
houden omdat er over de Abdijlaan geen 
verkeer passeert zodat het landschap én 
de stilte de juiste stemming met zich 
brengen om te kunnen invoelen hoe het 
hier ruim 150 jaar geleden moet zijn ge-
weest. 
Zie jij wat ik zie?  §

Pagina 30 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

Een Puts verhaaltje
door Jeanette van den Berg – Buijs

e moeder vroeg aan Mieke of ze zaterdag Grutje wilde gaan helpen met de Dkuis want Grutje voelde zich niet erg lekker; ze had een valling opgedaan. 
Mieke vond het goed want ze wilde Grutje graag helpen.

Zaterdagmorgen pakte ze hare vélo en reej naar Grutje toe.

Toen ze bij haar aankwam was deze 
net uit bed en kwam ze gauw naar be-
neden want zij sliep oep 't oepkamer-
ke.
“Wat vind ik dat schoon dat gij mij 
komt helpen kuisen”, zei ze tegen Mie-
ke, “want ik heb vanmorgen nog niets 
gedaan, zelfs de stoof nog niet aan-
gestoken”. Mieke zei: “Ga de gij maar 
in de stoel liggen en zeg dan maar eens 
wat ik moet doen.”
“Da's goed. Begint dan maar met de 
stoof aan te steken want het is hier in 
huis niks te warm. Eerst moet ge de as-
siebak nog buiten brengen en op den 
hofpad kappen. Breng dan maar gelijk 
wat kapittelhout mee uit de stal dan 
brandt de stoof eerder”.

“Waar liggen de steks-
kes?” “Oh, die liggen 
in de tafelschuif bij de 
lepels en de verket-
ten.”
“Wat moet ik nu doen 
want de stoof begint al 
warmte te geven?”
“Ga nu maar een em-
mer vers water uit de 
put halen en vul daar 
den moor maar mee en 

zet hem dan maar veuraan op de plat-
tebuis, dan kookt het water eerder en 
kunde de koffie gaan opschenken. De 
koffiepot staat nog in de moos op de 
poempbak. De burs zit er nog in, maar 
schud die maar leeg op de boegt, spoel 
daarna de koffiepot en de burs maar 
uit met proper water uit de put, dan de 
burs vullen met vers gemalen koffie 
en terug doen in de pot en zet hem daar-
na maar achter op de plattebuis en kun-
de de koffie met het water uit de moor 
doorschenken.”
“Ik zal nu eerst de tafel gaan zetten 
dan kunde eerst wat eten, ik pak alles 
wel uit de spin en ook een grote koem 
voor de lekkere verse koffie.”
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Na het eten zette Mieke den afwas op 
de poempbak en ging ze eerst den 
afwas doen want er stonden nog 
potten en pannen van de avond erveur. 
Mieke pakte het afwasteiltje en de 
schotelvod en nam wat schoon water 
uit de moor en deed de afwas: burden, 
potten en pannen, ook nog de trézé 
niet vergeten en spoelde daarna alles 
buiten met schoon water uit de put af 
en zette toen alles buiten op het pot-
tenrek neven de put.
Binnen moest Mieke nog de vloer 
vegen en dweilen. Het moske moest 
geschrobd worden en met water 
uitgespoeld.

Het water liep langs het mozegat over 
den steenpad die nog werd geschrobd 
en klaar was Mieke.
Grootmoeder vroeg nog of ze nog 
even de hofpad aan kon rijven en dan 
kon het zondag worden. Grutje was de 
hemel te rijk zei ze, met zo'n lief kind.
Dan pakte ze de beurs uit der zak en 
legde wat centen in Miekes hand: “Zo 
dat is voor jou, dan kunde morgen wat 
lekkers kopen bij Louise van Celië, en 
hier heb je nog een lekker sjabke voor 
onderweg.”
“Merci”, zei Mieke en ze pakte der 
vélo en reej gelukkig naar huis en riep 
nog “oudoe hé Grootmoeder”. §

Het inmiddels afgebroken huis met links de waterput van de familie Gijsen in de 
Molenstraat in Putte

Ja, zo ging dat in die tijd. Maar oude woorden verdwijnen
samen met de grote voorjaarsschoonmaak in het

mozegat .....
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OORLOGSBELEVENISSEN VAN EEN BERGS SCHOOLMEISJE

Een van onze redactieleden kreeg onderstaand verhaal van Jo Verraes-van Elzakker. 
Eerder had die haar belevenissen verteld aan Maarten de Jongh Swemer voor het tijdschrift 
van de Wapenbroeders in Bergen op Zoom, waar ook zij lid van is. 
Omdat het raakvlakken heeft met onze oorlogsgeschiedenis leek haar dit ook geschikt 
voor ons tijdschrift. Wij zijn het met haar eens. 

Jo vertelt:

Bijna aan de zuidgrens van Bergen op 
Zoom, in een van de laatste huizen 
aan de Antwerpsestraatweg, ben ik 

geboren en hier heb ik mijn jeugd doorge-
bracht. Voor de bevrijding van onze stad was 
het een van de eerste huizen waar de Cana-
dezen de stad binnenreden. Het gevecht om 
Bergen op Zoom was eigenlijk al rond 
Woensdrecht, iets zuidelijker, gestreden en 
door de Canadezen gewonnen. De weer-
stand van de bezetter was daar gebroken. De 
Duitse troepen trokken zich terug langs de 
Antwerpsestraatweg; wat later reden de Ca-
nadezen via de Huijbergsebaan en de (nu) 
Canadalaan onze stad binnen.

De hevigheid van de strijd werd ook bij ons 
gevoeld en er was veel schade aan de huizen. 
Nu is alles hersteld, de sporen van de oorlog 
verdwenen. De herinneringen aan de oorlog, 
de bevrijding, de nasleep hangen nog rond 
het huis en in mijn hoofd.

Het oorlogshuis
De vrijstaande woning, bijna aan het einde 
van de Antwerpsestraatweg aan de zuidrand 
van Bergen op Zoom, verder naar het zuiden 
uitkijkend naar de Mattemburgh, is rond 
1924-1926 gebouwd. In die tijd had men het 
niet over Mattemburgh maar over het Hof 
van Cuypers en de bossen van Cuypers. In 
die bossen gingen we als kinderen lelietjes 
van dalen plukken en beukennootjes en kas-
tanjes rapen.

Vader Riekus van Elzakker kocht het in 1929 
of 1930, met geld geleend van een oom 
(bankhypotheken bestonden toen nog niet). 
Hij was kantonnier, dat is een wegwerker bij 
de Provinciale Waterstaat. Zijn familie, met 
dertien broers en zussen, woonde in Lepel-
straat, waar hij begon als boerenknecht. Het 
bezit van een huis gaf hem de kans te trou-
wen en een gezin te stichten. Mijn moeder 
kwam ook uit Lepelstraat, waar haar vader 
werkte als boerenknecht op Hoeve het Slot. 
Wij waren met zijn zessen in ons gezin: va-
der, moeder, twee broertjes en mijn zusje. 
Mijn oudste broertje Adri is al in 1948, bijna 
twaalf jaar oud, verongelukt. Over hem ver-
tel ik later.
Onze familie 'leefde' met zijn zessen vooral 
in de keuken, waar aan de keukentafel werd 
gelezen en huiswerk gemaakt. In wat nu de 
achterkamer is, was vroeger de slaapkamer 
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Na het eten zette Mieke den afwas op 
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hier heb je nog een lekker sjabke voor 
onderweg.”
“Merci”, zei Mieke en ze pakte der 
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Oorlog was het gewone 
leven voor ons kinderen. 

van de ouders, gescheiden van de nette voor-
kamer, met schuifdeuren. De kinderen slie-
pen op de etage en in een op de zolder getim-
merde kamer. De zolder werd verder ge-
bruikt om bij slecht weer de was te drogen 
aan lange lijnen die over de lengte waren ge-
spannen. Er stonden daar ook voorraadkis-
ten waar ham en worst in gedroogd werd. 
Ook  l ag  e r 
meel en kip-
penvoer, kof-
fie en thee op-
geslagen.

Oorlog was 
het gewone leven voor ons kinderen.Onder-
wijs begon in die tijd met twee jaar in de be-
waarschool. Later werd het kleuterschool en 
nu zijn het de groepen 1 en 2. Daarna ging ik 
met mijn vriendinnetjes naar de RK-
meisjesschool 'Gerardus Majella' op Borg-
vliet waar we elke dag te voet naar toe gin-
gen en mee wandelden met broertjes, buur-
meisjes en vriendinnen van de Heimolen. 
Een school waar door zusters en twee juffen 
onderwijs werd gegeven. Ik had een goede 

tijd daar op school en de zusters waren best 
vriendelijk. De jongens gingen naar de St. 
Vincentiusschool. Als familie gingen we 
naar een minikermis in Borgvliet en er was 
een voetbalveld schuin aan de overkant van 
waar wij aan de Antwerpsestraatweg woon-
den. De club heette HMS voor 'Houd Moe-
dig Stand'. Die naam mocht tijdens de oorlog 

van de Duitsers 
niet worden ge-
bruikt (kennelijk 
leek het te veel op 
H i s  M a j e s t y ' s 
Ship: titel van de 
Britse marinevaar-
tuigen) en de voet-

balclub moest dus Borgvliet heten. Op dat 
veld zijn later in de oorlog door de bezetter 
grote bunkers gebouwd. Dat is waar nu de 
Albert Cuypstraat is te vinden en de Jan van 
Goyenstraat.  Moeder vertelde mij nog van 
het begin van de oorlog in mei 1940. Zij 
kwam uit de kerk toen de Duitsers Borgvliet 
binnenvielen. De buurvrouw van nr. 500, 
een Belgische, die in de Eerste Wereldoorlog 
hierheen was gevlucht, waarschuwde moe-
der niet weg te rennen als ze Duitsers zag: 

dat was gevaarlijk. Gewoon blijven 
lopen dus.
Ik kwam met dertien jaar van de 
Lagere School af. Na deze school 
ging ik naar de stad op de fiets, naar 
de RK Nijverheidsschool St. Ger-
trudis. Maar laat ik eerst iets vertel-
len over de oorlog zoals ik die be-
leefde.  Van de Duitse troepen merk-
ten we hier in zuid Bergen op Zoom 
weinig. We wisten dat er waren gele-
gerd in de Cort Heyligers kazerne. 
Het Cuypershof nu de Mattem-
burgh, werd door Duitse troepen 
bezet en er tegenover waren veel, 
ook grote bunkers gebouwd.
Die aanwezigheid was zo gewoon 
net als alles wat voor een school-
meisje gewoon was.

Het huis aan het eind van de 
Antwerpsestraatweg dat vader Rie-
kus van Elzakker kocht en waar 
dochter Jo nog steeds of liever weer 
woont.
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Bepalingen en ontduiking 
Kleding en het merendeel van de etenswaar 
zoals vlees, brood, suiker, was 'op de bon'. Er 
was een distributiesysteem en elke familie 
kreeg naargelang de samenstelling bonnen, 
die ingeleverd moesten worden bij de leve-
rancier om kleren of eten te kunnen kopen. 

Er was verduisteringsverplichting. Moeder 

was daar niet altijd even precies in maar de 
bange buurman kwam altijd waarschuwen 
als er van buiten een streep licht te zien was. 
Moeder was totaal niet bang uitgevallen.
Radio was er niet. Dat was ook door de be-
zetter verboden. En als de Duitsers kwamen 
controleren of er een radio in huis was, wees 
moeder naar mijn broertjes en zei: 'dat is on-
ze radio!' Nieuws kwam dus van alle kanten 
en dat was erg verwarrend.

De Arbeitseinsatz werd ingevoerd: de te-
werkstelling in de industrie van het door de 
bombardementen getroffen Duitsland, eerst 

vrijwillig, maar later werden met razzia's 
jonge mannen uit de huizen gehaald voor 
verplicht werk. Dat trof ook onze overburen 
Verraes, die aan de Antwerpsestraatweg te-
genover ons woonden. Zij hadden dertien 
kinderen. De op een na jongste was Frans, 
tien jaar ouder dan ikzelf. Hij zou later mijn 

echtgenoot worden. De jonge 
mannen moesten naar Duits-
land als dwangarbeiders; 
vluchtten soms terug en doken 
dan onder. Frans zocht aan het 
einde van de oorlog contact 
met de Stoottroepen en sloot 
zich bij hen aan. Later ging hij 
als oorlogsvrijwilliger naar 
'Indië'.

Kippen en varken
Om het gerantsoeneerde eten 
aan te vullen, hadden mijn ou-
ders een kippenhok in de ach-

tertuin, waar ook een stenen schuur was en 
die een heel eind naar achteren 
doorliep: daar was ook onze 
moestuin waar vader zelf 
groenten teelde. Daar werd een 
kippenhok gebouwd.
Ook konijnen hielden we daar: 
om op te eten!
Als het graan op de velden in de 
buurt was geoogst mochten we 
de achtergebleven aren lezen 
(meenemen). Vader bracht ze 
naar de molenaar en de bakker 
nam het meel mee voor brood. 
Alles werd in die tijd aan huis 
bezorgd, door de bakker, slager 

en groenteboer.
In de roerige tijd van het naderend eind van 
de oorlog hebben Duitse troepen ook nog 
eens onderdak gevonden in het kippenhok. 
Om op de grond te kunnen slapen - matras-
sen hadden ze natuurlijk niet - moesten ze 
eerst stro halen bij de buren.
Het was maar een zielig groepje in vuil uni-
form. Ze ploften doodmoe neer. Moe, ook 
van de strijd. 
Vader en moeder hielden clandestien een 
varken. Er waren controles maar omdat de 
controleur overnachtte bij een kennis, kreeg 
die het papiertje onder ogen met de adressen 
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die de contoleur moest bezoeken en daar was 
ons huis bij.
Er werd een slager opgetrommeld en het var-
ken werd snel geslacht en in zout in een kuip 
bewaard tot het verder zou worden opge-
deeld. Die kuip werd door enkele bundels 
rijshout aan het zicht onttrokken. Zo goed, 
dat een Duitser daar tegenaan ging zitten 
zonder iets in de gaten te hebben. Wat later 
werden de stukken van het varken door va-
der verdeeld: de broers en zussen van vader 
kregen het beste vlees.

Inkwartiering
Na Dolle Dinsdag, toen veel Duitsers na het 
ineenstorten van het Normandische front 
vluchtten, kwamen er groepen krijgsge-
vangenen langs, die niet of niet meer voor de 
Duitsers wilden werken. Donkere mannen 
met rode fez. De groepen kwamen vanuit 
België naar het noorden en liepen over de 
Antwerpsestraatweg langs ons huis.
De terugtrekkende Duitse troepen gingen nu 
standhouden tegen de oprukkende Canade-
zen aan de zuidkant van Bergen op Zoom, ter 
hoogte van de Mattemburgh. Dan kon met-
een Woensdrecht in Duitse handen blijven. 
Voor de troepen was tijdelijk onderdak no-
dig.
Voor een deel was dat in de scholen, waarvan 
de kinderen dan tijdelijk vrij kregen. Ik her-
inner me, dat ik heel wat school heb gemist 
in deze tijd van de oorlog.
Ook onze familie kreeg inkwartiering. Er 
kwamen drie Duitsers in ons huis. Een jonge 
luitenant en twee andere militairen. Een er-
van was de oppasser van de officier en die 
bleef overdag meestal in huis en zorgde voor 
de spullen van zijn meerdere. De ander was 
mogelijk een onderofficier (Feldwebel). Ze 
kozen de afgetimmerde kamer op zolder uit. 
Er kwam een bureau en matrassen voor drie 
man. Vader had de matras van ons ledikant 
naar beneden gebracht en in de voorkamer 
gelegd, waar ik met mijn broertjes op ging 
slapen.
Mijn ouders sliepen met mijn zusje van drie 
beneden aan de andere kant van de schuif-
deuren in hun eigen slaapkamer, die nu eet-
kamer is.
Bijna elke avond kwamen soldaten orders 
halen of papieren brengen (ordonnansen), 

klosten met hun soldatenlaarzen de trap op 
en salueerden terwijl ze met hun hakken te-
gen elkaar klapten voordat ze naar binnen 
gingen en dat bleef maar doorgaan. Omdat 
vader de traploper had weggehaald om die te 
sparen, klonken de stappen op de houten trap 
nog luider. Als een soort wraak ging vader 
dan in de vroege ochtend veel herrie maken 
wat de Duitsers weer uit hun rust haalde. 
Elke zondagmiddag (zo laat mogelijk) werd 
de kachel in de keuken aangemaakt om de 
was te koken. Zodra de kachel brandde, 
kwam de oppasser naar beneden om zich te 
warmen. Hij was bijna altijd op de zondag in 
huis. De luitenant en zijn krijgsmakkers gin-
gen op grote motorfietsen naar Antwerpen 
en kwamen in de nacht van zondag op maan-
dag rond twee uur terug. Op een keer kwam 
de Duitse luitenant door en door nat het huis 
in en gooide zijn cape en natte uniform over 
de waslijnen. Moeder die met haar was naar 
boven kwam, gooide die er gewoon af: zo 
moedig was ze.
De overbuurvrouw van nr. 495 kwam dan 
soms ook even een praatje maken. De was-
ketel stond op en de oppasser zat zich lekker 
op te warmen. Dan zei ze: 'Ja, nu nog wel, 
maar de zeep is bijna op”. De Duitser ant-
woordde: 'Geen probleem, daar zorg ik 
voor'. En inderdaad, de volgende dag bracht 
hij zeep mee.
De inkwartiering duurde zeker twee weken 
en toen waren de drie Duitsers, zonder be-
richt of afscheid, ineens vertrokken. Waren 
ze naar nr. 493 gegaan: het huis van de ou-
ders van de man die veel later mijn echtge-
noot zou worden. De matrassen hadden ze 
meegenomen maar het bureau is blijven 
staan met twee lege whisky flessen, een paar 
Duitse muntjes en een lepel en vork die aan 
elkaar vastzaten: een speeltje voor mijn 
broertjes.
Er werd toen nog niet op gas gestookt, dat 
werd pas na de oorlog doorgetrokken tot het 
einde van de Antwerpsestraatweg waar wij 
woonden. De kachel in de voorkamer kon 
worden gestookt met hout of steenkool. Tij-
dens de oorlog kregen we grote wortelklui-
ten van bomen, die gerooid werden bij Scha-
liehoef aan het einde van de straatweg, waar 
nu de rotonde staat. Daar werden door de 
Duitsers betonnen muren gebouwd om het 
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zuiden van de stad te verdedigen. Die wor-
telkluiten werden met wiggen die er met een 
hamer ingeslagen werden, opengespleten. 
De kolen waren natuurlijk op de bon. Ook 
het fornuis in de keuken werd zo gestookt.

De oorlog komt dichterbij.
Nu kwamen de gevechten tussen de geal-
lieerden (Canadezen) en de Duitsers erg 
dichtbij. Het vliegveld bij Woensdrecht 
werd door de Duitsers hardnekkig verdedigd 
en aan de zuidkant van het landgoed de Mat-
tenburgh. Het kanongebulder was vaak te 
horen.
Waar tot voor kort het voetbalveld van Borg-
vliet was: 'de Brombeer' (later het A.M. de 
Jong sportpark en nu de Merijntje Gijze-
laan), was vroeger een hoge wal, waar de 
Duitsers loopgraven hadden aangelegd over 
de gehele lengte en er was geschut opge-
steld. Aan de overkant was een huis met een 
schuur als gaarkeuken ingericht; het was dus 
altijd druk in de buurt.

De Duitse verdedigingslinies werden door 
de Canadezen bestookt. Op 12 oktober 1944 
vlogen vliegtuigen laag over en lieten bom-
men in paren los. Onze familie op nr. 496 
was aan tafel, het was tegen het middaguur. 
Een konijn stond in een pan op het vuur, 
klaar om te worden opgediend. Een van de 
bommen viel op het huis nr. 500, van de bu-
ren.
Ons hele huis dreunde en alle ruiten lagen in 
scherven, behalve de ruiten van de schuif-
deuren omdat die opengeschoven waren. 
Gelukkig is niemand gewond geraakt maar 
de buren moesten een tijd in hun schuur wo-
nen.

Evacuatie naar Lepelstraat
Drie dagen na het bombardement, op 15 ok-
tober 1944, moesten de bewoners van dit 
gedeelte van de Antwerpsestraatweg, waar 
wij ook woonden, evacueren. Voor ons gezin 
lag de gang naar de familie in Lepelstraat 
voor de hand. We kregen onderdak bij de 
jongste zuster van moeder, tante Anna. Die 
was zwanger en al snel werd een tweede 
kind geboren.
Het werd druk in het huis want behalve ons 
gezin met zes personen woonde opa, de va-

der van mijn moeder, al bij mijn tante in. 
Voor de angstige tante Anna was de dreiging 
van het oorlogsgeweld (en mogelijk de druk-
te in het volbezette huis) te veel en ze ging 
met man en kinderen naar een boerderij in de 
Glymespolder. Deze boerderij was heel be-
schut half in de dijk gebouwd met een grote 
schuur van de familie Vriens. Later kwamen 
we er achter, dat heel veel Bergenaren daar 
ook een schuilplaats hadden gevonden. 
Omdat mijn tante pas een baby had gekregen 
mocht ze met haar gezin in de kamer van de 
boerderij verblijven.
In deze tijd zaten er ook drie Armeniërs on-
dergedoken, die niet meer wilden werken 
voor de Duitsers. Toen de Duitsers terug-
trokken en een inval deden in de boerderij, 
vluchtten deze Armeniërs het water in.

Op een nacht, 28 oktober, hoorde ik drukte 
op de weg. Duitsers trokken in de looppas 
terug.
De volgende morgen zagen we toch nog 
Duitsers in de omgeving. De toren van de 
Lepelstraatse kerk werd diezelfde oktober-
dag opgeblazen en ook de Tholense brug 
ging de lucht in. Die nacht overleed opa. De 
gevechten kwamen dichterbij en de familie 
moest schuilen in een kelder onder de bed-
stee waar opa's dode lichaam in lag en de lij-
kenlucht naar beneden kwam.
Daar lagen we met zijn zessen naast elkaar, 
drie links en drie rechts, mijn zusje tussen 
vader en moeder. Er was dagenlang geen 
gelegenheid opa te begraven. Even is ge-
speeld met de gedachte dat tijdelijk in de tuin 
te doen maar dat wilde men toch niet.
Toen het enigszins kon kwamen boeren met 
een kar en ging men op zoek naar een be-
graafplaats, wat tussen de gevechtshande-
lingen niet zonder gevaar was. Uiteindelijk 
is hij op 1 november in Lepelstraat ter aarde 
besteld.

Bevrijding
Eindelijk, op 28 oktober kwam de bevrijding 
door de Canadezen. Er reed een Canadese 
tank door de Glymesweg in Lepelstraat en 
reed toen op een Duitse antitankmijn en twee 
soldaten sneuvelden daarbij. In deze dagen 
was er geen contact mogelijk met tante Anna 
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die de contoleur moest bezoeken en daar was 
ons huis bij.
Er werd een slager opgetrommeld en het var-
ken werd snel geslacht en in zout in een kuip 
bewaard tot het verder zou worden opge-
deeld. Die kuip werd door enkele bundels 
rijshout aan het zicht onttrokken. Zo goed, 
dat een Duitser daar tegenaan ging zitten 
zonder iets in de gaten te hebben. Wat later 
werden de stukken van het varken door va-
der verdeeld: de broers en zussen van vader 
kregen het beste vlees.

Inkwartiering
Na Dolle Dinsdag, toen veel Duitsers na het 
ineenstorten van het Normandische front 
vluchtten, kwamen er groepen krijgsge-
vangenen langs, die niet of niet meer voor de 
Duitsers wilden werken. Donkere mannen 
met rode fez. De groepen kwamen vanuit 
België naar het noorden en liepen over de 
Antwerpsestraatweg langs ons huis.
De terugtrekkende Duitse troepen gingen nu 
standhouden tegen de oprukkende Canade-
zen aan de zuidkant van Bergen op Zoom, ter 
hoogte van de Mattemburgh. Dan kon met-
een Woensdrecht in Duitse handen blijven. 
Voor de troepen was tijdelijk onderdak no-
dig.
Voor een deel was dat in de scholen, waarvan 
de kinderen dan tijdelijk vrij kregen. Ik her-
inner me, dat ik heel wat school heb gemist 
in deze tijd van de oorlog.
Ook onze familie kreeg inkwartiering. Er 
kwamen drie Duitsers in ons huis. Een jonge 
luitenant en twee andere militairen. Een er-
van was de oppasser van de officier en die 
bleef overdag meestal in huis en zorgde voor 
de spullen van zijn meerdere. De ander was 
mogelijk een onderofficier (Feldwebel). Ze 
kozen de afgetimmerde kamer op zolder uit. 
Er kwam een bureau en matrassen voor drie 
man. Vader had de matras van ons ledikant 
naar beneden gebracht en in de voorkamer 
gelegd, waar ik met mijn broertjes op ging 
slapen.
Mijn ouders sliepen met mijn zusje van drie 
beneden aan de andere kant van de schuif-
deuren in hun eigen slaapkamer, die nu eet-
kamer is.
Bijna elke avond kwamen soldaten orders 
halen of papieren brengen (ordonnansen), 

klosten met hun soldatenlaarzen de trap op 
en salueerden terwijl ze met hun hakken te-
gen elkaar klapten voordat ze naar binnen 
gingen en dat bleef maar doorgaan. Omdat 
vader de traploper had weggehaald om die te 
sparen, klonken de stappen op de houten trap 
nog luider. Als een soort wraak ging vader 
dan in de vroege ochtend veel herrie maken 
wat de Duitsers weer uit hun rust haalde. 
Elke zondagmiddag (zo laat mogelijk) werd 
de kachel in de keuken aangemaakt om de 
was te koken. Zodra de kachel brandde, 
kwam de oppasser naar beneden om zich te 
warmen. Hij was bijna altijd op de zondag in 
huis. De luitenant en zijn krijgsmakkers gin-
gen op grote motorfietsen naar Antwerpen 
en kwamen in de nacht van zondag op maan-
dag rond twee uur terug. Op een keer kwam 
de Duitse luitenant door en door nat het huis 
in en gooide zijn cape en natte uniform over 
de waslijnen. Moeder die met haar was naar 
boven kwam, gooide die er gewoon af: zo 
moedig was ze.
De overbuurvrouw van nr. 495 kwam dan 
soms ook even een praatje maken. De was-
ketel stond op en de oppasser zat zich lekker 
op te warmen. Dan zei ze: 'Ja, nu nog wel, 
maar de zeep is bijna op”. De Duitser ant-
woordde: 'Geen probleem, daar zorg ik 
voor'. En inderdaad, de volgende dag bracht 
hij zeep mee.
De inkwartiering duurde zeker twee weken 
en toen waren de drie Duitsers, zonder be-
richt of afscheid, ineens vertrokken. Waren 
ze naar nr. 493 gegaan: het huis van de ou-
ders van de man die veel later mijn echtge-
noot zou worden. De matrassen hadden ze 
meegenomen maar het bureau is blijven 
staan met twee lege whisky flessen, een paar 
Duitse muntjes en een lepel en vork die aan 
elkaar vastzaten: een speeltje voor mijn 
broertjes.
Er werd toen nog niet op gas gestookt, dat 
werd pas na de oorlog doorgetrokken tot het 
einde van de Antwerpsestraatweg waar wij 
woonden. De kachel in de voorkamer kon 
worden gestookt met hout of steenkool. Tij-
dens de oorlog kregen we grote wortelklui-
ten van bomen, die gerooid werden bij Scha-
liehoef aan het einde van de straatweg, waar 
nu de rotonde staat. Daar werden door de 
Duitsers betonnen muren gebouwd om het 
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zuiden van de stad te verdedigen. Die wor-
telkluiten werden met wiggen die er met een 
hamer ingeslagen werden, opengespleten. 
De kolen waren natuurlijk op de bon. Ook 
het fornuis in de keuken werd zo gestookt.

De oorlog komt dichterbij.
Nu kwamen de gevechten tussen de geal-
lieerden (Canadezen) en de Duitsers erg 
dichtbij. Het vliegveld bij Woensdrecht 
werd door de Duitsers hardnekkig verdedigd 
en aan de zuidkant van het landgoed de Mat-
tenburgh. Het kanongebulder was vaak te 
horen.
Waar tot voor kort het voetbalveld van Borg-
vliet was: 'de Brombeer' (later het A.M. de 
Jong sportpark en nu de Merijntje Gijze-
laan), was vroeger een hoge wal, waar de 
Duitsers loopgraven hadden aangelegd over 
de gehele lengte en er was geschut opge-
steld. Aan de overkant was een huis met een 
schuur als gaarkeuken ingericht; het was dus 
altijd druk in de buurt.

De Duitse verdedigingslinies werden door 
de Canadezen bestookt. Op 12 oktober 1944 
vlogen vliegtuigen laag over en lieten bom-
men in paren los. Onze familie op nr. 496 
was aan tafel, het was tegen het middaguur. 
Een konijn stond in een pan op het vuur, 
klaar om te worden opgediend. Een van de 
bommen viel op het huis nr. 500, van de bu-
ren.
Ons hele huis dreunde en alle ruiten lagen in 
scherven, behalve de ruiten van de schuif-
deuren omdat die opengeschoven waren. 
Gelukkig is niemand gewond geraakt maar 
de buren moesten een tijd in hun schuur wo-
nen.

Evacuatie naar Lepelstraat
Drie dagen na het bombardement, op 15 ok-
tober 1944, moesten de bewoners van dit 
gedeelte van de Antwerpsestraatweg, waar 
wij ook woonden, evacueren. Voor ons gezin 
lag de gang naar de familie in Lepelstraat 
voor de hand. We kregen onderdak bij de 
jongste zuster van moeder, tante Anna. Die 
was zwanger en al snel werd een tweede 
kind geboren.
Het werd druk in het huis want behalve ons 
gezin met zes personen woonde opa, de va-

der van mijn moeder, al bij mijn tante in. 
Voor de angstige tante Anna was de dreiging 
van het oorlogsgeweld (en mogelijk de druk-
te in het volbezette huis) te veel en ze ging 
met man en kinderen naar een boerderij in de 
Glymespolder. Deze boerderij was heel be-
schut half in de dijk gebouwd met een grote 
schuur van de familie Vriens. Later kwamen 
we er achter, dat heel veel Bergenaren daar 
ook een schuilplaats hadden gevonden. 
Omdat mijn tante pas een baby had gekregen 
mocht ze met haar gezin in de kamer van de 
boerderij verblijven.
In deze tijd zaten er ook drie Armeniërs on-
dergedoken, die niet meer wilden werken 
voor de Duitsers. Toen de Duitsers terug-
trokken en een inval deden in de boerderij, 
vluchtten deze Armeniërs het water in.

Op een nacht, 28 oktober, hoorde ik drukte 
op de weg. Duitsers trokken in de looppas 
terug.
De volgende morgen zagen we toch nog 
Duitsers in de omgeving. De toren van de 
Lepelstraatse kerk werd diezelfde oktober-
dag opgeblazen en ook de Tholense brug 
ging de lucht in. Die nacht overleed opa. De 
gevechten kwamen dichterbij en de familie 
moest schuilen in een kelder onder de bed-
stee waar opa's dode lichaam in lag en de lij-
kenlucht naar beneden kwam.
Daar lagen we met zijn zessen naast elkaar, 
drie links en drie rechts, mijn zusje tussen 
vader en moeder. Er was dagenlang geen 
gelegenheid opa te begraven. Even is ge-
speeld met de gedachte dat tijdelijk in de tuin 
te doen maar dat wilde men toch niet.
Toen het enigszins kon kwamen boeren met 
een kar en ging men op zoek naar een be-
graafplaats, wat tussen de gevechtshande-
lingen niet zonder gevaar was. Uiteindelijk 
is hij op 1 november in Lepelstraat ter aarde 
besteld.

Bevrijding
Eindelijk, op 28 oktober kwam de bevrijding 
door de Canadezen. Er reed een Canadese 
tank door de Glymesweg in Lepelstraat en 
reed toen op een Duitse antitankmijn en twee 
soldaten sneuvelden daarbij. In deze dagen 
was er geen contact mogelijk met tante Anna 
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en haar gezin.
Op een nacht werd er op de achterdeur ge-
bonsd. Vader en moeder wilden niet open-
doen maar de man aan de andere kant riep 
dat hij een belangrijke boodschap had: tante 
Anna en haar man waren door de Duitsers 
'tegen de muur gezet'. Toch wilden vader en 
moeder de deur niet opendoen. Naderhand 
hoorden ze, dat tante Anna tussen de gevech-
ten door met haar familie was ontkomen via 
Nieuw-Vossemeer. Later kwamen ze te voet 
weer terug in Lepelstraat voor hereniging 
met de familie.

In Lepelstraat was voor onze familie van de 
bevrijding niet veel te merken. Geen feesten, 
geen optochten of intocht van de bevrijders. 
Bovendien kwam de bevrijding van Lepel-
straat niet op 27 oktober 1944 maar een of 
twee dagen later.

Vader werkte nog steeds aan de provinciale 
weg van Bergen op Zoom naar Hoogerheide 

Hij had een fiets met een plaatje er op, dat de 
fiets vrijgesteld was van confiscatie door de 
bezetter omdat die nodig was voor werk dat 
goedgekeurd was door de bezetter. Moeder 
had ook nog een fiets: een met handremmen 
en carbidlamp. Je moest gewoon zorgen dat 
je niet door de Duitsers werd opgemerkt. Er 
werden in die tijd ook karren en paarden ge-
vorderd. Soms met voerlieden om een mili-
tair transport uit te voeren.
Tijdens de evacuatie als vader terug ging 
naar onze wijk om naar ons huis te kijken en 
zijn werk te doen, werd hij in Halsteren door 
de Duitsers binnengeroepen bij een slagerij. 
Daar moest hij mee helpen worst maken, 
vlees versjouwen. Met een groot stuk vlees 
en worst kwam hij, veel later dan normaal, 
terug in Lepelstraat waar zijn  gezin was, dus 
was er volop paniek. Maar tekort aan eten 
hebben we niet gehad.

Het huis
Vader bleef op de hoogte van het verval van 

Riekus en To van Elzakker 25 jaar getrouwd. Links zusje Toos, rechts Jo en midden 
broer Frans. Broer Adri ontbreekt, hij stierf in 1948.
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ons huis dat we vanwege de evacuatie had-
den moeten verlaten. De ruiten lagen er uit 
na het bombardement door Canadese vlieg-
tuigen. Een goot hing scheef. Het huis was 
gelukkig niet geplunderd, zoals dat van de 
buren, waar de kachel en vloerkleden door 
burgers geroofd waren.
De kachel had mijn familie al meegenomen 
op de evacuatie. De kelderkast en de woning 
waren wel doorzocht en de voorraden koffie, 
thee, cacao en sunlight zeep waren een rom-
meltje geworden. Overal lag vuil, het huis 
was door en door vies. De bidprentjes die ik 
had verzameld en mijn poesiealbum lagen 
buiten in de goot. Het huis had rolluiken die 
aan de binnenkant in een kast hingen. Er was 
een bomscherf of granaatscherf door het rol-
luik geslagen en die was door de kast gegaan 
en in het plafond blijven steken.
Het duurde tot rond 10 november 1944 
voordat ons gezin kon terugkeren, de spullen 
op paard en wagen, zoals ze ook naar Lepel-
straat waren gegaan. Er moest worden 
schoongemaakt en gerepareerd. Iedereen 
hielp elkaar en dat was ook met zaken als de 
distributiebonnen.
Moeder ruilde de snoepbonnen voor textiel-
bonnen bij de oudste broer van mijn vader 
die geen kleine kinderen had en dus geen 
snoepbonnen kreeg: ik had kleding nodig 
voor de grote communie. Met aanvullende 
textielbonnen kon je in een door de distribu-
tie aangewezen confectiewinkel je aan-
kopen doen. Zelfs nog in 1947, het eerste 
jaar dat ik op de Nijverheidsschool zat en als 
werkopdracht kreeg een lakentje en sloopje 
voor in de wieg te maken, was het katoen 
nog 'op de bon' en ging dat af van de toewij-
zing voor onze familie.
Dat lakentje en sloopje zijn nog twee en een 
halfjaar geleden door mijn kleindochter 
voor haar tweede kindje, mijn achterklein-
zoon, weer gebruikt. 

De loodgieter, smid werd hij genoemd, op 
Borgvliet, kwam met de rekening voor de 
reparatie aan de afvoergoten en zo maar moe-
der had nog een karweitje: de reparatie van 
de zinken wasketel waar altijd de was in 
werd gekookt. De bodem was lek…. of hij 
het kon maken.
Moeder had de naaimachine op tafel staan en 

het oog van de smid viel op een klos zwart 
naaigaren daarop. 'Vrouw' zei hij, 'mijn 
vrouw kan mijn ketelpak (overall) niet meer 
herstellen want er is geen draad garen meer 
in huis, hebt u soms nog wat?' Moeder had de 
klossen garen van de jongste broer van va-
der, die schoenlapper was. Voor twee klos-
sen bruin handgaren werd een koperen bo-
dem onder de wasketel gezet. Zo hielp men 
elkaar in die tijd, met gesloten beurzen. 

Schoolgaan was onregelmatig, wat ik me 
herinner. Ook, dat er ramen met planken af-
gedicht waren. De rolluiken bleven dichtge-
schoven tot er ruiten geplaatst werden.

Op 7 april 1946 deed ik mijn plechtige com-
munie. Het 'feestje' was in de voorkamer 

waar inmiddels nieuwe  ruiten in zaten, maar 
de glas-in-lood bovenlichten waren nog niet 
gerepareerd.

Onzekere tijd
De Antonius Abt-kerk was opgeblazen; er 



Jaargang 41, 2018 nr. 01 T I J D I N G Pagina 37

en haar gezin.
Op een nacht werd er op de achterdeur ge-
bonsd. Vader en moeder wilden niet open-
doen maar de man aan de andere kant riep 
dat hij een belangrijke boodschap had: tante 
Anna en haar man waren door de Duitsers 
'tegen de muur gezet'. Toch wilden vader en 
moeder de deur niet opendoen. Naderhand 
hoorden ze, dat tante Anna tussen de gevech-
ten door met haar familie was ontkomen via 
Nieuw-Vossemeer. Later kwamen ze te voet 
weer terug in Lepelstraat voor hereniging 
met de familie.

In Lepelstraat was voor onze familie van de 
bevrijding niet veel te merken. Geen feesten, 
geen optochten of intocht van de bevrijders. 
Bovendien kwam de bevrijding van Lepel-
straat niet op 27 oktober 1944 maar een of 
twee dagen later.

Vader werkte nog steeds aan de provinciale 
weg van Bergen op Zoom naar Hoogerheide 

Hij had een fiets met een plaatje er op, dat de 
fiets vrijgesteld was van confiscatie door de 
bezetter omdat die nodig was voor werk dat 
goedgekeurd was door de bezetter. Moeder 
had ook nog een fiets: een met handremmen 
en carbidlamp. Je moest gewoon zorgen dat 
je niet door de Duitsers werd opgemerkt. Er 
werden in die tijd ook karren en paarden ge-
vorderd. Soms met voerlieden om een mili-
tair transport uit te voeren.
Tijdens de evacuatie als vader terug ging 
naar onze wijk om naar ons huis te kijken en 
zijn werk te doen, werd hij in Halsteren door 
de Duitsers binnengeroepen bij een slagerij. 
Daar moest hij mee helpen worst maken, 
vlees versjouwen. Met een groot stuk vlees 
en worst kwam hij, veel later dan normaal, 
terug in Lepelstraat waar zijn  gezin was, dus 
was er volop paniek. Maar tekort aan eten 
hebben we niet gehad.

Het huis
Vader bleef op de hoogte van het verval van 

Riekus en To van Elzakker 25 jaar getrouwd. Links zusje Toos, rechts Jo en midden 
broer Frans. Broer Adri ontbreekt, hij stierf in 1948.
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ons huis dat we vanwege de evacuatie had-
den moeten verlaten. De ruiten lagen er uit 
na het bombardement door Canadese vlieg-
tuigen. Een goot hing scheef. Het huis was 
gelukkig niet geplunderd, zoals dat van de 
buren, waar de kachel en vloerkleden door 
burgers geroofd waren.
De kachel had mijn familie al meegenomen 
op de evacuatie. De kelderkast en de woning 
waren wel doorzocht en de voorraden koffie, 
thee, cacao en sunlight zeep waren een rom-
meltje geworden. Overal lag vuil, het huis 
was door en door vies. De bidprentjes die ik 
had verzameld en mijn poesiealbum lagen 
buiten in de goot. Het huis had rolluiken die 
aan de binnenkant in een kast hingen. Er was 
een bomscherf of granaatscherf door het rol-
luik geslagen en die was door de kast gegaan 
en in het plafond blijven steken.
Het duurde tot rond 10 november 1944 
voordat ons gezin kon terugkeren, de spullen 
op paard en wagen, zoals ze ook naar Lepel-
straat waren gegaan. Er moest worden 
schoongemaakt en gerepareerd. Iedereen 
hielp elkaar en dat was ook met zaken als de 
distributiebonnen.
Moeder ruilde de snoepbonnen voor textiel-
bonnen bij de oudste broer van mijn vader 
die geen kleine kinderen had en dus geen 
snoepbonnen kreeg: ik had kleding nodig 
voor de grote communie. Met aanvullende 
textielbonnen kon je in een door de distribu-
tie aangewezen confectiewinkel je aan-
kopen doen. Zelfs nog in 1947, het eerste 
jaar dat ik op de Nijverheidsschool zat en als 
werkopdracht kreeg een lakentje en sloopje 
voor in de wieg te maken, was het katoen 
nog 'op de bon' en ging dat af van de toewij-
zing voor onze familie.
Dat lakentje en sloopje zijn nog twee en een 
halfjaar geleden door mijn kleindochter 
voor haar tweede kindje, mijn achterklein-
zoon, weer gebruikt. 

De loodgieter, smid werd hij genoemd, op 
Borgvliet, kwam met de rekening voor de 
reparatie aan de afvoergoten en zo maar moe-
der had nog een karweitje: de reparatie van 
de zinken wasketel waar altijd de was in 
werd gekookt. De bodem was lek…. of hij 
het kon maken.
Moeder had de naaimachine op tafel staan en 

het oog van de smid viel op een klos zwart 
naaigaren daarop. 'Vrouw' zei hij, 'mijn 
vrouw kan mijn ketelpak (overall) niet meer 
herstellen want er is geen draad garen meer 
in huis, hebt u soms nog wat?' Moeder had de 
klossen garen van de jongste broer van va-
der, die schoenlapper was. Voor twee klos-
sen bruin handgaren werd een koperen bo-
dem onder de wasketel gezet. Zo hielp men 
elkaar in die tijd, met gesloten beurzen. 

Schoolgaan was onregelmatig, wat ik me 
herinner. Ook, dat er ramen met planken af-
gedicht waren. De rolluiken bleven dichtge-
schoven tot er ruiten geplaatst werden.

Op 7 april 1946 deed ik mijn plechtige com-
munie. Het 'feestje' was in de voorkamer 

waar inmiddels nieuwe  ruiten in zaten, maar 
de glas-in-lood bovenlichten waren nog niet 
gerepareerd.

Onzekere tijd
De Antonius Abt-kerk was opgeblazen; er 
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was een noodkerk ingericht in de bovenste 
verdieping van de RK meisjesschool. Je 
moest dan een granieten en houten trap op 
om in het hoogste lokaal te komen.
Dit was de tijd, dat Duitse V1-vliegende 
bommen overvlogen op weg naar Antwer-
pen. Het gierende geluid van de straalmotor 
was goed te horen. Je was blij als hij verder 
vloog en het geluid zachter werd, want als 
het geluid van de straalmotor stopte, wist je, 
dat de bom zou neerstorten en een enorme 
explosie zou volgen. Het werd al gauw ver-
boden in die noodkerk samen te komen: het 
was veel te gevaarlijk geworden. Later kwa-
men ook V2-raketten over: je kon in de he-
mel de vuurstraal achter de raket duidelijk 
zien. Ook die waren gericht op Antwerpen.

Als kind nam je het leven zoals het kwam en 
het ongeregelde en onzekere was een deel 
van het leven van alledag en gaf weinig mar-
kante herinneringsmomenten.

Vader trapt op landmijn.
Grote indruk maakte wat vader in februari 
1945 overkwam, toen hij op een landmijn 
stapte.
Hij werkte in de buurt van Cuypers hof (nu 
Mattemburgh). Hij werkte in de afwate-
ringsgoot langs de weg naast het fietspad, 
samen met andere kantonniers.
Door de explosie werd hij ernstig gewond 
aan zijn rechter voet; de man achter hem 
werd aan zijn ogen geraakt. Vader werd door 
Canadezen in een jeep naar het Algemeen 
Burgerlijk Gasthuis (ABG) gebracht en zij 
kwamen ook naar ons huis om moeder op te 
halen. Ik herinner me hen nog in hun battle-
dress. Toen vader in het ziekenhuis lag, ging 
moeder op de fiets op bezoek maar 's avonds 
nooit alleen. De broers van vader kwamen 
over en er was altijd wel iemand bereid om 
op de kinderen te passen. Vaak moest moe-
der onderweg ook nog schuilen vanwege de 
V1-raketten.
Vrijdags kwam Jan, het manusje-van-alles 
van de mannenafdeling van het ABG, broer 
van de overbuurvrouw, vaders werkkleding, 
pet en laarzen afgeven. De rechterpijp van 
zijn broek was tot aan de knie aan flarden, 
van de laars was de hielkant helemaal weg 

en bebloed. Jan kreeg van moeder schone 
kleren voor vader mee terug. Jan zei 'laat de 
kinderen morgen bestek en fruit afgeven: 
misschien mogen ze bij hun vader'. Adri en 
ik gingen op pad maar we kwamen niet ver-
der dan de receptiezuster, van wie ik me her-
inner dat ze maar één arm had. Bij haar kon-
den we alles afgeven, want die zaterdag was 
er geen ziekenbezoek.

Zondag mochten we mee om voor de eerste 
keer onze gewonde vader in het ABG op te 
zoeken. Achterop de fiets bij moeder, tante 
en de ooms, broers van vader. De poort was 
al open maar voor de zaal stond al een lange 
rij bezoekers te wachten. Klokslag twee uur 
ging de deur open. Tante ging mee naar bin-
nen. We waren zo drie, vier bedden voorbij 
gelopen maar geen vader. Gordijnen rond 
bedden waren dichtgeschoven en broertje 
Adri keek tussen de gordijnen maar daar was 
vader ook niet. Een zuster bracht ons naar 
het een na laatste bed, deed het gordijn open 
en daar lag vader, lijkbleek. Hij werd in 
kunstmatige slaap gehouden met morfine, 
vanwege de pijn. Zijn been was in de vroege 
ochtend geamputeerd tot boven de knie. 
Moeder werd weggeroepen voor een ge-
sprek met de chirurg. Die vroeg haar: 'Me-
vrouw, wat hebt u er op tegen dat ik het been 
bij uw man heb afgezet?' Verbaasd ant-
woordde moeder: 'Dokter, u zal toch wel het 
beste gedaan hebben wat nodig was?' En de 
chirurg antwoordde: 'Als u het maar zo wilt 
zien, mevrouw van Elzakker.' Moeder be-
greep niet waar de man op doelde. Maar de 
oudste broer van vader was net voor wij op 
bezoek gingen bij de receptie geweest en 
daar hoorde hij het been van vader boven de 
knie was afgezet.
Volgens Canadezen die bij hem in huis ver-
bleven, had de knie behouden kunnen blij-
ven als de chirurg de operatie eerder had ge-
daan. Maar aan de andere kant: bij de explo-
sie van een landmijn komt altijd besmetting 
in de wond en is er het gevaar van gif in het 
bloed. De zuster van de receptie tegen wie 
oom dat had gezegd, had dat gesprek meteen 
aan de chirurg doorgegeven, vandaar dat hij 
moeder had aangesproken. Ja, dat hoorde ik 
allemaal natuurlijk pas jaren later van moe-
der.
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Diezelfde zondag nog kreeg vader het sacra-
ment voor de zieken en meteen was iedereen 
er van doordrongen hoe ernstig het met hem 
was. Hij is na de amputatie vijf dagen in co-
ma geweest! Die avond gingen we met zijn 
viertjes naar de naaste buren, tot moeder ein-
delijk thuis kwam. De volgende dagen is 
moeder wel vijf, zes keer naar vader ge-
weest: ze mocht er altijd bij. Was ze dan in 
het ABG bij haar man, dan dacht ze aan haar 
vier kindjes thuis en thuis dacht ze aan haar 
zwaar gewonde man en wilde ze weer naar 
hem toe.
Er kwamen twee nichtjes van een jaar of ze-
ventien, achttien over als oppas voor ons kin-
deren, zodat we niet alleen waren. Zij waren 
erg lief en zorgden goed voor ons. Maar ze 
kwamen uit de stad en konden de kachel niet 
brandend houden wat een probleem was, 
want we stookten hout en dat brandt snel op: 
de nichtjes waren thuis gas gewend.
Na die eerste vijf dagen ging het snel beter 
met vader en mochten we weer op bezoek. 
De krukken stonden al naast zijn bed. Mijn 
broertje Adri van acht vroeg waarom er een 
boog over  zijn benen was. Vader sloeg toen 
de sprei terug en zo konden we de stomp 
zien. Ook moeder zag het nu voor het eerst. 
Het maakte ook grote indruk op mijn zusje 
van vier. Toen we thuis kwamen vroeg ze: 
'Kan ik nu nog bij papa op schoot zitten?'

1 maart 1945 is een V1 vlak bij het ABG zie-
kenhuis neergekomen: de ruiten vlogen er 
uit, er vielen meer dan twintig doden en heel 
veel gewonden: toen lag vader nog in het 
ABG. Op 8 maart werd hij uit het ziekenhuis 
ontslagen en kwam op krukken naar huis... 
precies op de dag dat mijn ouders twaalf en 
een halfjaar getrouwd waren! Vaders bed 
werd meteen door een volgend slachtoffer 
ingenomen. Hij was maar een van de vele 
slachtoffers van landmijnen, die overal wa-
ren gelegd.

De buurman van mijn vriendin werkte bij het 
spoor. Ook hij was kennelijk op een mijn 
getrapt en het werd al direct bekend dat hij 
beide benen moest missen. De broeder uit 
het klooster in Rilland die jaarlijks met een 
kalender langs de deur kwam, de boswachter 
van de gemeente, de kastelein uit de buurt: 

dit zijn maar enkelen van de velen waarvan 
ik hoorde dat ze op een mijn waren getrapt 
en in de meeste gevallen met ernstig letsel 
aan de benen.

Vader probeerde al snel met een kruk de trap 
op te gaan. Om te kunnen fietsen zette hij de 
rechter trapper vast. 
Voorlopig bleef hij thuis en knutselde speel-
goed van Canadese jerrycans: autootjes voor 
mijn broertjes en de buurjongens, jeeps in 
alle maten. En voor de familie en kennissen: 
kleine kruiwagentjes. Voor broertje Frans 
van zes werd een kruiwagen op maat ge-
maakt; hij wilde later net als vader kanton-
nier worden. Opa van Elzakker was ook kan-
tonnier geweest en twee ooms waren nog in 
dienst van de provincie.
Vader ging, nu 43 jaar, niet bij de pakken 
neerzitten: hij was vol goede moed en actief 
in zijn revalidatie.

Wennen aan prothese, weer aan het werk
Aanvankelijk kreeg vader als prothese een 
soort houten stelt met een gipsen koker, waar 
de beenstomp in paste. Met een riem was de 
prothese aan de taille en schuin over de 
schouder vastgemaakt. Door transpireren 
werd het gips zacht en dan moest het ver-
nieuwd worden door de gipsbroeder.
Van de portier van het ABG kreeg hij de tip 
lint te gebruiken waarmee mijnenvelden wer-
den afgezet. Dat was stevig om de prothese 
goed vast te maken. Pas later, toen de stomp 
was geslonken werd de gipskoker vervan-
gen door leer.
Pas begin 1947 kreeg vader een prothese met 
een voet voor een schoen. Voor het eerst 
sinds twee jaar had hij weer een voet! Hij 
kon er heel goed mee overweg en wilde niets 
liever dan weer terug aan het werk: hij was 
kantonnier en wilde het blijven. Met alle 
pijn, ongemak en moeizame revalidatie 
heeft hij nooit een verwijt naar de Duitsers 
geuit. Hij werd hoe dan ook voor 80% invali-
de verklaard. Omdat hij weer aan het werk 
ging werd zijn loon volledig uitbetaald; de 
invaliditeitsuitkering werd elke maand door 
de opzichter opgehaald en teruggestort naar 
de uitkeringsinstantie.
Het familieleed was nog niet voorbij. In 
1948 hielp mijn broertje Adri, bijna 12, een 



Jaargang 41, 2018 nr. 01 T I J D I N G Pagina 39

was een noodkerk ingericht in de bovenste 
verdieping van de RK meisjesschool. Je 
moest dan een granieten en houten trap op 
om in het hoogste lokaal te komen.
Dit was de tijd, dat Duitse V1-vliegende 
bommen overvlogen op weg naar Antwer-
pen. Het gierende geluid van de straalmotor 
was goed te horen. Je was blij als hij verder 
vloog en het geluid zachter werd, want als 
het geluid van de straalmotor stopte, wist je, 
dat de bom zou neerstorten en een enorme 
explosie zou volgen. Het werd al gauw ver-
boden in die noodkerk samen te komen: het 
was veel te gevaarlijk geworden. Later kwa-
men ook V2-raketten over: je kon in de he-
mel de vuurstraal achter de raket duidelijk 
zien. Ook die waren gericht op Antwerpen.

Als kind nam je het leven zoals het kwam en 
het ongeregelde en onzekere was een deel 
van het leven van alledag en gaf weinig mar-
kante herinneringsmomenten.

Vader trapt op landmijn.
Grote indruk maakte wat vader in februari 
1945 overkwam, toen hij op een landmijn 
stapte.
Hij werkte in de buurt van Cuypers hof (nu 
Mattemburgh). Hij werkte in de afwate-
ringsgoot langs de weg naast het fietspad, 
samen met andere kantonniers.
Door de explosie werd hij ernstig gewond 
aan zijn rechter voet; de man achter hem 
werd aan zijn ogen geraakt. Vader werd door 
Canadezen in een jeep naar het Algemeen 
Burgerlijk Gasthuis (ABG) gebracht en zij 
kwamen ook naar ons huis om moeder op te 
halen. Ik herinner me hen nog in hun battle-
dress. Toen vader in het ziekenhuis lag, ging 
moeder op de fiets op bezoek maar 's avonds 
nooit alleen. De broers van vader kwamen 
over en er was altijd wel iemand bereid om 
op de kinderen te passen. Vaak moest moe-
der onderweg ook nog schuilen vanwege de 
V1-raketten.
Vrijdags kwam Jan, het manusje-van-alles 
van de mannenafdeling van het ABG, broer 
van de overbuurvrouw, vaders werkkleding, 
pet en laarzen afgeven. De rechterpijp van 
zijn broek was tot aan de knie aan flarden, 
van de laars was de hielkant helemaal weg 

en bebloed. Jan kreeg van moeder schone 
kleren voor vader mee terug. Jan zei 'laat de 
kinderen morgen bestek en fruit afgeven: 
misschien mogen ze bij hun vader'. Adri en 
ik gingen op pad maar we kwamen niet ver-
der dan de receptiezuster, van wie ik me her-
inner dat ze maar één arm had. Bij haar kon-
den we alles afgeven, want die zaterdag was 
er geen ziekenbezoek.

Zondag mochten we mee om voor de eerste 
keer onze gewonde vader in het ABG op te 
zoeken. Achterop de fiets bij moeder, tante 
en de ooms, broers van vader. De poort was 
al open maar voor de zaal stond al een lange 
rij bezoekers te wachten. Klokslag twee uur 
ging de deur open. Tante ging mee naar bin-
nen. We waren zo drie, vier bedden voorbij 
gelopen maar geen vader. Gordijnen rond 
bedden waren dichtgeschoven en broertje 
Adri keek tussen de gordijnen maar daar was 
vader ook niet. Een zuster bracht ons naar 
het een na laatste bed, deed het gordijn open 
en daar lag vader, lijkbleek. Hij werd in 
kunstmatige slaap gehouden met morfine, 
vanwege de pijn. Zijn been was in de vroege 
ochtend geamputeerd tot boven de knie. 
Moeder werd weggeroepen voor een ge-
sprek met de chirurg. Die vroeg haar: 'Me-
vrouw, wat hebt u er op tegen dat ik het been 
bij uw man heb afgezet?' Verbaasd ant-
woordde moeder: 'Dokter, u zal toch wel het 
beste gedaan hebben wat nodig was?' En de 
chirurg antwoordde: 'Als u het maar zo wilt 
zien, mevrouw van Elzakker.' Moeder be-
greep niet waar de man op doelde. Maar de 
oudste broer van vader was net voor wij op 
bezoek gingen bij de receptie geweest en 
daar hoorde hij het been van vader boven de 
knie was afgezet.
Volgens Canadezen die bij hem in huis ver-
bleven, had de knie behouden kunnen blij-
ven als de chirurg de operatie eerder had ge-
daan. Maar aan de andere kant: bij de explo-
sie van een landmijn komt altijd besmetting 
in de wond en is er het gevaar van gif in het 
bloed. De zuster van de receptie tegen wie 
oom dat had gezegd, had dat gesprek meteen 
aan de chirurg doorgegeven, vandaar dat hij 
moeder had aangesproken. Ja, dat hoorde ik 
allemaal natuurlijk pas jaren later van moe-
der.

Pagina 40 T I J D I N G Jaargang 41, 2018 nr. 01

Diezelfde zondag nog kreeg vader het sacra-
ment voor de zieken en meteen was iedereen 
er van doordrongen hoe ernstig het met hem 
was. Hij is na de amputatie vijf dagen in co-
ma geweest! Die avond gingen we met zijn 
viertjes naar de naaste buren, tot moeder ein-
delijk thuis kwam. De volgende dagen is 
moeder wel vijf, zes keer naar vader ge-
weest: ze mocht er altijd bij. Was ze dan in 
het ABG bij haar man, dan dacht ze aan haar 
vier kindjes thuis en thuis dacht ze aan haar 
zwaar gewonde man en wilde ze weer naar 
hem toe.
Er kwamen twee nichtjes van een jaar of ze-
ventien, achttien over als oppas voor ons kin-
deren, zodat we niet alleen waren. Zij waren 
erg lief en zorgden goed voor ons. Maar ze 
kwamen uit de stad en konden de kachel niet 
brandend houden wat een probleem was, 
want we stookten hout en dat brandt snel op: 
de nichtjes waren thuis gas gewend.
Na die eerste vijf dagen ging het snel beter 
met vader en mochten we weer op bezoek. 
De krukken stonden al naast zijn bed. Mijn 
broertje Adri van acht vroeg waarom er een 
boog over  zijn benen was. Vader sloeg toen 
de sprei terug en zo konden we de stomp 
zien. Ook moeder zag het nu voor het eerst. 
Het maakte ook grote indruk op mijn zusje 
van vier. Toen we thuis kwamen vroeg ze: 
'Kan ik nu nog bij papa op schoot zitten?'

1 maart 1945 is een V1 vlak bij het ABG zie-
kenhuis neergekomen: de ruiten vlogen er 
uit, er vielen meer dan twintig doden en heel 
veel gewonden: toen lag vader nog in het 
ABG. Op 8 maart werd hij uit het ziekenhuis 
ontslagen en kwam op krukken naar huis... 
precies op de dag dat mijn ouders twaalf en 
een halfjaar getrouwd waren! Vaders bed 
werd meteen door een volgend slachtoffer 
ingenomen. Hij was maar een van de vele 
slachtoffers van landmijnen, die overal wa-
ren gelegd.

De buurman van mijn vriendin werkte bij het 
spoor. Ook hij was kennelijk op een mijn 
getrapt en het werd al direct bekend dat hij 
beide benen moest missen. De broeder uit 
het klooster in Rilland die jaarlijks met een 
kalender langs de deur kwam, de boswachter 
van de gemeente, de kastelein uit de buurt: 

dit zijn maar enkelen van de velen waarvan 
ik hoorde dat ze op een mijn waren getrapt 
en in de meeste gevallen met ernstig letsel 
aan de benen.

Vader probeerde al snel met een kruk de trap 
op te gaan. Om te kunnen fietsen zette hij de 
rechter trapper vast. 
Voorlopig bleef hij thuis en knutselde speel-
goed van Canadese jerrycans: autootjes voor 
mijn broertjes en de buurjongens, jeeps in 
alle maten. En voor de familie en kennissen: 
kleine kruiwagentjes. Voor broertje Frans 
van zes werd een kruiwagen op maat ge-
maakt; hij wilde later net als vader kanton-
nier worden. Opa van Elzakker was ook kan-
tonnier geweest en twee ooms waren nog in 
dienst van de provincie.
Vader ging, nu 43 jaar, niet bij de pakken 
neerzitten: hij was vol goede moed en actief 
in zijn revalidatie.

Wennen aan prothese, weer aan het werk
Aanvankelijk kreeg vader als prothese een 
soort houten stelt met een gipsen koker, waar 
de beenstomp in paste. Met een riem was de 
prothese aan de taille en schuin over de 
schouder vastgemaakt. Door transpireren 
werd het gips zacht en dan moest het ver-
nieuwd worden door de gipsbroeder.
Van de portier van het ABG kreeg hij de tip 
lint te gebruiken waarmee mijnenvelden wer-
den afgezet. Dat was stevig om de prothese 
goed vast te maken. Pas later, toen de stomp 
was geslonken werd de gipskoker vervan-
gen door leer.
Pas begin 1947 kreeg vader een prothese met 
een voet voor een schoen. Voor het eerst 
sinds twee jaar had hij weer een voet! Hij 
kon er heel goed mee overweg en wilde niets 
liever dan weer terug aan het werk: hij was 
kantonnier en wilde het blijven. Met alle 
pijn, ongemak en moeizame revalidatie 
heeft hij nooit een verwijt naar de Duitsers 
geuit. Hij werd hoe dan ook voor 80% invali-
de verklaard. Omdat hij weer aan het werk 
ging werd zijn loon volledig uitbetaald; de 
invaliditeitsuitkering werd elke maand door 
de opzichter opgehaald en teruggestort naar 
de uitkeringsinstantie.
Het familieleed was nog niet voorbij. In 
1948 hielp mijn broertje Adri, bijna 12, een 
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Jo voor het ouderlijk huis in Ber-
gen op Zoom dat ondanks flink wat 
averij  toch de oorlog heeft 
doorstaan.®

Foto’s van huis en de volwassen Jo: 
Jopie Daalmans, textielbon: internet 
en overige: uit de collectie van Jo Ver-
raes-van Elzakker

voerman met vrachtauto en aanhanger met 
stenen de weg te vinden naar waar de kan-
tonniers bezig waren. Bij een draai viel hij 
van de aanhanger en kwam onder een wiel 
terecht en was op slag dood. Op nog geen 
honderd meter van waar vader op de mijn 
was gestapt, eindigde zijn jonge leven.
De dag voor zijn begrafenis gingen we af-
scheid nemen in het Algemeen Burgerlijk 
Gasthuis (het ABG). Buiten het ziekenhuis, 
achter in de tuin waar ook de barakken ston-
den, was ruimte voor de overledenen. Adri 
lag in een soort cementen bak, zijn hoofd 
helemaal ingezwachteld.
Het verdriet van het verlies van zijn zoontje 
raakte vader zo diep, dat hij hevige fantoom-
pijnen ging voelen in het verloren been.

Vader werkt stug door
Pas in 1949 werd er een echte revalidatie ge-
start. Vader zag het niet zo zitten: hij werkte 
immers al twee jaar met zijn prothesen? 
Toch werd de koffer gepakt en ging hij voor 
vijf dagen naar een revalidatiecentrum, maar 
ik zou niet meer weten waar dat was. 
Na drie dagen kwam hij weer thuis: 
het lopen, het bewegen, alles ging 
goed. En zonder prothesen zitvolley-
bal doen was niets voor hem. Tot zijn 
65ste heeft hij gewoon doorgewerkt.
Heel bijzonder was, dat vader in 
1967, vlak voor zijn pensioen een 
Koninklijke onderscheiding kreeg. 
In mei werden mijn ouders in de mor-
gen door opzichter Janssen en zijn 

vrouw opgehaald en in het provinciehuis in 
Den Bosch kreeg hij de onderscheiding. Hij 
was er bijzonder trots op en droeg altijd zijn 
draagspeld. Die had hij overigens zelf moe-
ten kopen.

Vrede en voorspoed
De zorgen en schaarste van de oorlog en vlak 
erna verminderden. Er kwam genoeg eten, er 
kwam welvaart. Zelf ben ik met mijn man 
uiteindelijk weer in het ouderlijk huis te-
rechtgekomen na het overlijden van mijn 
moeder. Mijn man was oorlogsvrijwilliger, 
werd lid van de Wapenbroeders en ik ook. 
Daar konden we onze herinneringen en emo-
ties delen. En nu wil ik ze met u als lezer van 
de Tijding delen. Ik hoop dat u zich kunt her-
kennen in hoe de wereld er uitzag tijdens 
mijn schooltijd. §
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De commissaris op bezoek
Tussen 1896 en 1925 was Mr. A.E.J. baron Van Voorst tot Voorst Commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant. Een van zijn taken was het regelmatig 
bezoeken van alle gemeenten in de provincie. Van die werkbezoeken hield hij 
nauwkeurig verslag bij. Lees hierna wat hij in al die jaren over Huijbergen te 
melden had.

Den vierden mei 1896 bezocht ik de 
gemeente Huijbergen. Om 6.44 van 
Den Bosch naar Bergen op Zoom 

vertrokken, vond ik in laatstgenoemde 
plaats een rijtuig, waarmede ik over Woens-
drecht naar Huijbergen reed, alwaar ik te om-
streeks 11.15 aankwam. Ik vond den burge-
meester (een kras oud heer) en de twee wet-
houders op het Raadhuis, en onderhield mij 
met hen ongeveer een half uur lang. Ik hoor-
de van hen, dat zij geen belang meenden te 
hebben bij het eventueel verharden van den 
weg van Huijbergen door de Wouwsche plan-
tage naar Wouw en Roosendaal. Ze hadden 
geene relaties met die plaatsen, wel met Ber-
gen op Zoom; - ze klaagden zeer over de kos-
ten van onderhoud van hunnen klinkerweg; 
Huijbergen heft nog tol; de opbrengst (van 
twee tollen) bedraagt zuiver ong. f 400.-; als 
Huijbergen door de provincie de tol had la-
ten afkoopen, zou het jaarlijks ong. f 31.- ge-
kregen hebben.

Evenals overal wordt ook hier de klinkerweg 
veranderd in keiweg. De klinkerweg wordt 
te veel stuk gereden door de Belgen, die met 
karren met smalle raden de mast komen ha-
len.
Op mijne audiëntie verscheen niemand.
B en W wilden mij een bezoek laten brengen 
aan een instituut van Broeders, waar ong. 
150 kostjongens zijn, benevens een 70 wee-
zen uit Breda. Ik voldeed niet aan hun ver-
langen, maar ging daarentegen met hen de 
localiteit van de openbare school in oogen-
schouw nemen, waar wij door het hoofd ont-
vangen werden, van wien wij ook eenige in-
lichtingen kregen. Van de school terugke-
rende vond ik voor het Raadhuis mijn rijtuig 
staan; ik nam afscheid van den Burgemees-
ter en diens Wethouders, en reed naar Ossen-
drecht. Van mijn ontvangst te Huijbergen 
was geen drukte gemaakt; geen harmonie, 
een enkele vlag anders niets.
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Jo voor het ouderlijk huis in Ber-
gen op Zoom dat ondanks flink wat 
averij  toch de oorlog heeft 
doorstaan.®

Foto’s van huis en de volwassen Jo: 
Jopie Daalmans, textielbon: internet 
en overige: uit de collectie van Jo Ver-
raes-van Elzakker
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Het archief, vooral het oud archief, is te 
Huijbergen zeer slecht geborgen; ik verzocht 
den burgemeester daarvoor te willen zorgen, 
om het voor algeheelen ondergang te bewa-
ren.
Blijkens het door den Heer Klasens uitge-
bracht verslag, liet het beheer van den ont-
vanger zeer veel te wenschen over. Hoewel 
de administratie ter secretarie wat beter was, 
was het daar toch ook nog niet zooals het zijn 
moet.

Den 29 Augustus 1900 kwam ik weder in 
Huijbergen. Ik reed den klinkerweg van 
Hoogerheide naar Huijbergen en betaalde 
twee tollen; de burgemeester van Agtmaal 
deelde mij later mede, dat ik geen tol had be-
hoeven te betalen.
De heele gemeente was gevlagd.
Men vervangt in den weg Hoogerheide-
Huijbergen de klinkers gaandeweg door kei-
en; in 1900 besteedde men daarvoor f 1200, 
en verving 196 el!
Oud archief is door Rijksarchivaris voor ong. 
2 jaar naar 's Bosch overgebracht, zeer ten ge-
noegen van den burgemeester-secretaris.

Audiëntie verleend aan pastoor, die een lange 
speech hield, oud-pastoor en rector van insti-
tuut; de heeren kwamen tegelijk binnen. Daar-
na den oud-burgemeester van  Agtmaal ont-
vangen; deze was pas hersteld van een zware 
influenza. Men verlangt nu sterk naar een har-
den weg door de Wouwsche plantage; de 
markt te Bergen op zoom wordt veel minder, 
daar komen tegenwoordig veel minder 
kooplui. Om die reden gaan de boeren van 
Huijbergen thans te Roosendaal ter markt. Ze 

hebben wel een harden weg via Eschen en 
Nispen, maar dan hebben ze veel last van de 
Belgische douanen, het duurt soms meer dan 
twee uren dat de karren, van Roosendaal te-
rugkerende, te Eschen door de douanen wor-
den opgehouden.

De woning van Emsens in de Wouwsche Plan-
tage. In 1935, toen deze foto gemaakt werd, 
zat hier Hotel Dekkers. Nu is het geheel wit 
geschilderd.  (Foto: West-Brabants Archief/ 
collectie: Gemeentearchief Roosendaal)

Ik nam den burgemeester van Agtmaal in 
mijn rijtuig en reed met hem langs den be-
staanden zandweg; langs “het Hof” (woning 
van Emsens, electrisch verlicht) naar “Pin-
dorp”, (Wouwse Plantage) uiterste punt van 
den verharden weg, van de zijde van Wouw. 
Ik zag toen, dat Emsens een eigen tramspoor 
heeft van zijne steenfabriek te Pindorp naar 
zijne woning, en van daar weer naar het stati-
on te Wouw. Emsens heeft dus gelegenheid 
om steenen, hout enz te vervoeren; hij zou 
vooral gaarne een harden weg hebben van 
zijne woning naar het station te Esschen.

In 1900 bestond in Huijbergen het bestuur uit: 
J.P.J. van Agtmaal – burgemeester, 
C. Hoeckx, A, Suijkerbuijk, J.B. Nelen, W. 
Weesenbeek, A.J. van Aert, P.J. van Agtmaal

De commissaris heeft het helemaal niet met 
hen over de volkstelling gehad die dat jaar in 
Huijbergen plaatsvond.31.12.1900 aantal in-
woners 591 mannen en 256 vrouwen.

Bron: Den Iechtentrekker jaar 2001
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Aan den thans ontworpen harden weg zou 
hij eene subsidie van f 5000.- willen geven, 
benevens kosteloozen afstand van den be-
noodigden grond, omdat die weg dan verder 
van zijn woning kwam te liggen, en de pu-
blieke weg als dan niet meer langs “het Hof” 
zou loo-pen.

Bij nadere kennismaking viel de nieuwe bur-
gemeester nogal mede.
Aan den te verharden weg door de Wouw-
sche Plantage liggen onder Huijbergen een 
twaalftal boerderijen en veel bouwland, vol-
gens van Agtmaal het beste land uit zijne ge-
meente; onder Wouw liggen langs dien weg 
voornamelijk hoefken, allen eigendom van 
den Heer Emsens.

Den 21 April 1904 kwam ik weer in 
Huijbergen; ik was van uit Bergen op Zoom 
eerst naar Wouw gegaan; van daar naar 
Huijbergen; vervolgens liet ik mij te Hoo-
gerheide op den tram brengen naar Halste-
ren; om ten slotte van daar per tram naar Ber-
gen op Zoom terug te keeren.
Ik verleende audiëntie aan den Pastoor en 

aan den Rector van het Gesticht; de Heeren 
hadden niets te vertellen.
Daarna aan den 85-jarigen oud-burge-
meester van Agtmaal, ook deze krasse oude 
heer had geen nieuws.
Huijbergen gaat niet vooruit; de menschen 
trouwen er niet; in 1902 twee huwelijken op 
860 zielen! Bovendien zijn veel huwelijken 
kinderloos. Gedwongen huwelijken komen 
er zoo goed als niet voor; onechte geboorten 
gemiddeld een per jaar.
Geen drukte met verkiezingen; het loopt ge-
woonlijk met candidaatstelling af.
Men is zeer tevreden, dat de nieuwe weg 
naar Wouw tot stand kwam; men is daardoor 
in de gelegenheid om de markt te Roosen-
daal te bezoeken. Hoewel Roosendaal een 
half uur verder ligt dan Bergen op Zoom, 
gaat men veel liever naar Roosendaal; daar 
komen meer kooplui, daar bedingt men voor 
zijne producten betere prijzen.
Huijbergen besteedde f 527,75 voor aan-
koop van gronden voor dien weg; men is 
zeer verlangend naar de ontvangst van de 
provinciale subsidie; ong. f 4500 zullen ten 
laste van de gemeente blijven.
Dr Wouters uit Eschen is belast met de ge-

Vooraan links het eerste raadhuis van Huijbergen, 1843 - 1924, dat veel te wensen overliet en 
gesloopt werd i.v.m. de aanpassing van de kruising Boomstraat-Dorpstraat. Eind  1926 kwam 
er eindelijk een nieuw raadhuis dat echter in 1944 werd vernield.
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neeskundige armen-
praktijk; nu er te Huij-
bergen pokken heer-
schen is er wekelijks ge-
legenheid tot vaccinatie; 
anders eens of twee keer 
per jaar. Hij wordt niet 
betaald door de gemeen-
te maar door het Vlaam-
sche armbestuur; dat 
armbestuur moet schat-
rijk zijn; het zou wel 
f 100.000 hebben, ter-
wijl het slechts een paar 
oude vrouwtjes te ver-
zorgen heeft. Er moeten 
in Huijbergen haast geen 
armen zijn.
Over den veldwachter is men niet erg 
tevreden, hij is een goedig oud man, 
en voert niet veel uit, ik raadde hem op pen-
sioen te stellen, maar daarnaar had men geen 
ooren.
Er is in Huijbergen geen liefdehuis; de meis-
jes die in de buurt van Woensdrecht wonen, 
bezoeken de bijzondere school te Hooger-
heide.

Den 12 Juni 1908 kwam ik weer in de ge-
meente. Voor mijne audiëntie hadden zich de 
pastoor met zijn kapelaan aangemeld; de 
Heeren hadden niets bijzonders te vertellen. 
Ook de rector – directeur van het Groote ge-
sticht, de Heer van de Poel; deze deed moeite 
om mij een bezoek aan zijne inrichting te la-
ten brengen; ik bedankte.
Er worden ook nu nog weinig huwelijken in 
Huijbergen voltrokken, terwijl bovendien 
vele huwelijken kinderloos blijven. 
De leden van den gemeenteraad wonen nog 
al door de gemeente verspreid; op het ge-
hucht Overberg wonen er drie; daar liggen 
de beste gronden en wonen de rijkste boeren.
Er is niet veel oud archief; gelukkig, want er 
is geen gelegenheid om het te bergen; het 
kleine, slecht gebouwd raadhuisje heeft 
slechts dunne buitenmuren; de zolder heeft 
geen beschoten dak; de ruimte onder de raad-
zaal is geweldig vochtig. Tegen het eenige 
kleine stukje binnenmuur kan men geene ar-
chiefkast timmeren omdat dan de raadzaal te 
klein is!

Het nieuwe provinciale reglement op de wa-
terleidingen bracht geen verandering in den 
bestaanden toestand; sinds negen jaren 
veegt en ruimt de gemeente alle waterlei-
dingen, die op den legger staan.
Men heeft nog altijd denzelfden weinig ge-
schikten veldwachter, men heeft geen geld 
om hem te pensionneeren. Voor enkele maan-
den is 's nachts op het raadhuis ingebroken; 
men heeft daar alles over hoop gehaald; over 
het register van huwelijksafkondigingen 
heeft men een inktpot uitgegoten. Om van de 
Rechtbank te Breda een vonnis te krijgen tot 
verbetering van de akten van den burgelijke 
stand moest gemeente f  36,90 betalen.
Men klaagt bitter over de zware onderhouds-
kosten van de kunstwegen; de gemeente 
moet ruim 8 K.M kunstweg onderhouden en 
is daartoe niet bij machte. Thans was men 
bezig om den klinkerweg van Huijbergen 
naar Schoelieberg (waar de wethouder 
Hoeckx woont) met groote keien uit te kap-
pen! Met B en W dat werk in oogenschouw 
gaan nemen; het zag er erg vreemd uit: klink-
ers in het paardenspoor en keien in de kar-
sporen; ik kan me niet voorstellen, dat deze 
manier van straten doeltreffend is. 
De bouw van de nieuwe school is aanbe-
steed; de gunning wacht op de goedkeuring 
van den Minister; men hoopt dat die spoedig 
af zal komen, omdat het seizoen om te bou-
wen thans zoo gunstig is.

Onverharde weg door de Wouwsche Plantage (Foto: West-
Brabants Archief/ collectie: Gemeentearchief Roosendaal)
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Den 12 April 1912 kwam ik weer in 
Huijbergen; ik reed er van  uit Roosendaal 
heen; bezocht vervolgens Ossendrecht  en 
Putte, en keerde van daar naar Roosendaal 
terug; ik deed den tocht per auto.
Ik verleende audiëntie aan pastoor Oomen, 
aan Schrauwen, den directeur van Ste Marie, 
en aan den conrector Metsers; de Heeren had-
den niets bijzonders te vertellen.
Groote klachten over het bezwarende van 
het onderhoud der wegen. Gemeente heeft 
ongeveer 8500M kunstweg te onderhouden, 
waarvan 4600 M klinkerweg en 3900 M kei-
weg. Dat onderhoud drukte de gemeente 
zwaar, in 1911 werd 600 M klinkerweg uit-
gebroken en door keiweg vervangen, dat 
kostte aan de gemeente f 4000. Ik passeerde 
die wegen met mijn auto; ze waren in vrij 
goeden staat. Men vreest over een jaar of 
vier weer tot een dergelijke uitgave van f. 
4.000 gedwongen te zullen worden, de klin-
kerweg is absoluut versleten.
Het gaat den menschen uit Huijbergen niet 
slecht; armen zijn er niet, het Roomsche arm-
bestuur is zeer rijk; heeft minstens een ton; 
besteedt aan ouden van dagen, zieken, wees-
kinderen. Armoede wordt er in de gemeente 
niet geleden.
Veel rijkdom is 
er ook niet; de 
r i j k s t e  boe r, 
Backx, zou een 
f 35.000 heb-
ben. Er zijn 25 
boeren met een 
of twee paar-
den; hun bezit 
wordt geschat 
op f 10.000 voor 
ieder.  Verder 
vele kleine boer-
tjes.
Ook hier is land-
g e b r e k ,  e n 
wordt de grond 
duur; dezer dag 
werd grond ver-
kocht voor f 600 
per gemet en
 f 1500 de H.A.

Er is een roomboterfabriek, een filiaal van 
de fabriek in Hoogerheide; boeren meenen 
dat de melk minder betaald wordt dan elders, 
en verlaten daarom voor en na de fabriek.
Vermoedelijk zal het einde zijn, dat de fa-
briek wordt opgedoekt. Er zijn in het geheel 
265 koeien in Huijbergen. 
In 1911 trouwden vijf paren; zeer veel huwe-
lijken zijn kinderloos.
Wethouder Van Agtmaal ging een proef ne-
men met het telen van asperges.
Sinds de weg naar Pindorp verhard is, gaat 
men naar Roosendaal; daar is veel handel. In 
Bergen op Zoom is het een doode boel; daar 
is niets te doen.
De oude versleten veldwachter werd ver-
vangen door een jongen geschikten man.
Huijbergen kreeg eene nieuwe school; groot 
subsidie van het Rijk; mij ontbrak de tijd, die 
te gaan zien.
Mr Bondam nam voor jaren drie kisten met 
oud archief mede naar den Bosch; nooit 
meer iets van gehoord. 
Genees- en verloskundige hulp wordt ver-
leend door dokter uit Esschen; soms ook 
door dien uit Hoogerheide.

De oude melkfabriek aan de Bergsestraat
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neeskundige armen-
praktijk; nu er te Huij-
bergen pokken heer-
schen is er wekelijks ge-
legenheid tot vaccinatie; 
anders eens of twee keer 
per jaar. Hij wordt niet 
betaald door de gemeen-
te maar door het Vlaam-
sche armbestuur; dat 
armbestuur moet schat-
rijk zijn; het zou wel 
f 100.000 hebben, ter-
wijl het slechts een paar 
oude vrouwtjes te ver-
zorgen heeft. Er moeten 
in Huijbergen haast geen 
armen zijn.
Over den veldwachter is men niet erg 
tevreden, hij is een goedig oud man, 
en voert niet veel uit, ik raadde hem op pen-
sioen te stellen, maar daarnaar had men geen 
ooren.
Er is in Huijbergen geen liefdehuis; de meis-
jes die in de buurt van Woensdrecht wonen, 
bezoeken de bijzondere school te Hooger-
heide.

Den 12 Juni 1908 kwam ik weer in de ge-
meente. Voor mijne audiëntie hadden zich de 
pastoor met zijn kapelaan aangemeld; de 
Heeren hadden niets bijzonders te vertellen. 
Ook de rector – directeur van het Groote ge-
sticht, de Heer van de Poel; deze deed moeite 
om mij een bezoek aan zijne inrichting te la-
ten brengen; ik bedankte.
Er worden ook nu nog weinig huwelijken in 
Huijbergen voltrokken, terwijl bovendien 
vele huwelijken kinderloos blijven. 
De leden van den gemeenteraad wonen nog 
al door de gemeente verspreid; op het ge-
hucht Overberg wonen er drie; daar liggen 
de beste gronden en wonen de rijkste boeren.
Er is niet veel oud archief; gelukkig, want er 
is geen gelegenheid om het te bergen; het 
kleine, slecht gebouwd raadhuisje heeft 
slechts dunne buitenmuren; de zolder heeft 
geen beschoten dak; de ruimte onder de raad-
zaal is geweldig vochtig. Tegen het eenige 
kleine stukje binnenmuur kan men geene ar-
chiefkast timmeren omdat dan de raadzaal te 
klein is!

Het nieuwe provinciale reglement op de wa-
terleidingen bracht geen verandering in den 
bestaanden toestand; sinds negen jaren 
veegt en ruimt de gemeente alle waterlei-
dingen, die op den legger staan.
Men heeft nog altijd denzelfden weinig ge-
schikten veldwachter, men heeft geen geld 
om hem te pensionneeren. Voor enkele maan-
den is 's nachts op het raadhuis ingebroken; 
men heeft daar alles over hoop gehaald; over 
het register van huwelijksafkondigingen 
heeft men een inktpot uitgegoten. Om van de 
Rechtbank te Breda een vonnis te krijgen tot 
verbetering van de akten van den burgelijke 
stand moest gemeente f  36,90 betalen.
Men klaagt bitter over de zware onderhouds-
kosten van de kunstwegen; de gemeente 
moet ruim 8 K.M kunstweg onderhouden en 
is daartoe niet bij machte. Thans was men 
bezig om den klinkerweg van Huijbergen 
naar Schoelieberg (waar de wethouder 
Hoeckx woont) met groote keien uit te kap-
pen! Met B en W dat werk in oogenschouw 
gaan nemen; het zag er erg vreemd uit: klink-
ers in het paardenspoor en keien in de kar-
sporen; ik kan me niet voorstellen, dat deze 
manier van straten doeltreffend is. 
De bouw van de nieuwe school is aanbe-
steed; de gunning wacht op de goedkeuring 
van den Minister; men hoopt dat die spoedig 
af zal komen, omdat het seizoen om te bou-
wen thans zoo gunstig is.

Onverharde weg door de Wouwsche Plantage (Foto: West-
Brabants Archief/ collectie: Gemeentearchief Roosendaal)
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gebroken en door keiweg vervangen, dat 
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Wethouder Van Agtmaal ging een proef ne-
men met het telen van asperges.
Sinds de weg naar Pindorp verhard is, gaat 
men naar Roosendaal; daar is veel handel. In 
Bergen op Zoom is het een doode boel; daar 
is niets te doen.
De oude versleten veldwachter werd ver-
vangen door een jongen geschikten man.
Huijbergen kreeg eene nieuwe school; groot 
subsidie van het Rijk; mij ontbrak de tijd, die 
te gaan zien.
Mr Bondam nam voor jaren drie kisten met 
oud archief mede naar den Bosch; nooit 
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leend door dokter uit Esschen; soms ook 
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Den 14den Augustus 1917 kwam ik weer in 
Huijbergen, later bezocht ik nog de gemeen-
te Steenbergen.
Nog steeds hetzelfde onmogelijke raadhuis-
je; het is totaal versleten en niet meer te her-
stellen. Nogmaals aangedrongen op den 
bouw van een ander Raadhuis als men ten 
minste vast begon met den aankoop van een 
terrein, waar later het Raadhuis zou ge-
bouwd worden!
De burgemeester is een povere figuur; wet-
houder Van Agtmaal lijkt mij een flinke 
man; met hem is wel te praten. Wethouder 
Backx lijkt mij een knorrige lastige man. Hij 
is de riekard van de gemeente; hij heeft nie-
mand noodig, meent om die reden zich het 
recht te kunnen aanmatigen alles voor zijn 
wil te laten buigen.
Volgens Verdijk is de gemeenteontvanger 
een broer van den wethouder van Agtmaal, 
vrijwel idioot.

Over het algemeen gaat het niet goed in deze 
kleine landbouwende gemeente: de boerde-
rijen zijn nog hypothecair belast; er zijn mis-
schien geen vier boeren die vrij zijn. De boe-
ren kregen geen kunstmest; de veehouders 
geen veevoeder; paardenfokkerij wordt wei-
nig gedreven; dit jaar werden 9 volentjes ge-
boren. 
De vooruitzichten voor den winter zijn niet 
best. Negen boeren met tesamen ongeveer 
80 koeien, hebben samen eene coöperatieve 
Roomboterfabriek; zij koopen de verdere 
benoodigde melk van de oudere boeren; zij 
verwerken de melk van ongeveer 280 koeien 
tot boter.
Met smokkelen is niet veel geld verdiend; er 
is wel veel gesmokkeld; maar niet door inwo-
ners van Huijbergen. De smokkelaars kwa-
men van elders.
Volgens B en W, moeten de wegen naar Pin-
dorp, Schoeliënberg en Hoogerheide thans 
goed in orde zijn.
De Belgische geneesheeren blijven ook tij-
dens den oorlog hunne diensten aan de be-
volking van Huijbergen verleenen.

Vrijdag 10 Juni 1921 bezocht ik Huijber-
gen en Rucphen.
Hoewel deze kleine gemeente zonder St. Ma-
rie nog geen 700 zielen telt, wil men daar 

toch gaarne zelfstandig blijven. Voor eene 
vereeniging met Hoogerheide voelt men 
niets; de menschen daar zijn zoo  geheel an-
ders, meest polderwerkers. Als Huijbergen 
met eene andere gemeente moest vereenigd 
worden dan zou dat veeleer met Wouw moe-
ten zijn omdat de menschen in Wouw veelal 
eenzelfde bestaan voeren als die in Huijber-
gen. Maar Wouw ligt 12 K.M. van Huijber-
gen.… Het liefst zou men daarom zelfstan-
dig blijven, ook dan, wanneer dat zou moe-
ten leiden tot verhooging van belasting.
Wethouder Van Agtmaal doet veelal het 
woord; hij schijnt mij een verstandige ge-
schikte man.
Van hem vernam ik, dat in Huijbergen de 
teelt van asperges, aardbeien, frambozen 
enz. niet tot ontwikkeling kon komen, niette-
genstaande de grond zich daarvoor uitste-
kend zou lenen. Huijbergen ligt overal te ver 
vandaan; het kan met de producten niet weg.
Daarom ging het den boeren ook minder 
goed in Huijbergen dan in beter gelegen 
plaatsen. Er komt bijv van de landbouwver-
eeniging aan het station Wouw een wagon 
met kunstmest aan, de secretaris van de land-
bouwvereeniging (wonende te Wouw) zendt 
per briefkaart bericht aan de boeren van 
Huijbergen. Wanneer deze dan te Wouw ko-
men om kunstmest te halen gebeurt het heel 
dikwijls dat zij onverrichterzake moeten te-
rugkeeren, omdat de boeren van Wouw, even-
eens leden van dezelfde landbouwvereeni-
ging, den geheelen voorraad reeds hebben 
mede genomen.
Van St. Marie krijgen de ingezetenen elec-
trisch licht tegen f 0,75 de K.W.U.
Geen woningnood; er staan drie woningen 
ledig. 
Gemeente heeft zelve gedistribueerd; heeft 
daardoor aan enkele artikelen geld verdiend. 
De heele distributie heeft aan de gemeente 
geen f 200 gekost.

Den 6den Juni 1925 kwam ik weer in 
Huijbergen; later op den dag ging ik nog 
naar Rupchen.
Geen woningnood in deze gemeente; daar 
staan zelfs enkele woningen ledig.
Geen strijd bij Raadsverkiezingen; in den 
Raad zitten 5 boeren, 1 burger en 1 arbeider.
Hooge belastingen: 100 opcenten op de Rijk-
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sinkomstenbelasting, benevens een ge-
meentelijke inkomstenbelasting van 3%.
Het klooster helpt de gemeente in de kosten 
van het lager onderwijs; het betaalt bij het-
geen gemeente jaarlijks ten gevolge van de 
lageronderwijswet 1920 meer moet betalen 
dan vroeger.
Voor den bouw van een  nieuw raadhuis 
kocht de gemeente eene bouwplaats aan van 
300 M2 voor  f 1300.
Bij de aanbesteding van het Raadhuis liep de 
laagste inschrijving te veel boven de be-
grooting; Men durfde het daarom niet te gun-
nen en zal later nog weer eens eene beste-
ding houden.
Het oude Raadhuis wordt niet meer ge-
bruikt; het is te bouwvallig. De secretarie is 
thans gevestigd ten huize van den burge-
meester.
Het oude archief is thans geheel in den 
Bosch; een Bondam haalde eerst drie groote 
kisten weg; later werd de rest -ook de oude 
registers van den burgelijken stand – opge-
haald.
De electrische straatverlichting wordt door 
St. Marie thans geleverd tegen f 0,65.
St Marie heeft eene Muloschool, waar ong. 
350 jongens gaan tegen een pension van 
ong. f 400. 
Bovendien eene school voor gewoon lager 
onderwijs voor weesjongens uit het Bisdom 
Breda; daar gaan ong. 100 weesjongens; pen-
sion f 150,-. De school voor lager onderwijs 

en de Muloschool zijn twee geheel afzonder-
lijke inrichtingen.

Er worden ook hier suikerbieten verbouwd; 
op behoorlijk land van gegoede boeren be-
draagt de productie 35.000 K.G. per H.A., 
wanneer het gewas goed gelukt.

De Roomboterfabriek gaat tegenwoordig 
goed; daar zijn thans 50 boeren aandeelhou-
der; en bovendien 120 leverancier van melk; 
dagelijks wordt 7000 liter melk verwerkt.

Per autobus kan men eens in de week naar 
Roosendaal, en eens naar Bergen op Zoom; 
tegenwoordig gaat men het liefst naar Ber-
gen op Zoom.
De eenige harde weg, die de gemeente moet 
onderhouden, is die van Huijbergen naar 
Plantage, ter lengte van ruim 1600 M! Hoe-
wel het een keiweg is, kost het onderhoud 
nog al wat; de ondergrond deugt niet; de kei-
en zijn wat klein. De weg wordt nogal eens 
uit elkaar gereden; dan zakken de keien in 
het zand weg en moet de weg herstraat wor-
den. §

Bron: BHIC Den Bosch = Brabants Histo-
risch Informatie Centrum

Foto: Fons Nelen, 
directeur van de Co-
öperatieve Stoom-
zuivelfabriek De 
Hoop, met zijn ge-
zin in de twintiger 
jaren van de vorige 
eeuw. 

Boven v.l.n.r.
Wies, vader Fons, 
To, dienstmeisje uit 
Kalmthoutse hoek, 
moeder Marie van 
Wesel, Cor en onder 
v.l.n.r. Mieke, Dien 
en de pasgeboren 
Louis.
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goed in Huijbergen dan in beter gelegen 
plaatsen. Er komt bijv van de landbouwver-
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Huijbergen. Wanneer deze dan te Wouw ko-
men om kunstmest te halen gebeurt het heel 
dikwijls dat zij onverrichterzake moeten te-
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mede genomen.
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Huijbergen; later op den dag ging ik nog 
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sinkomstenbelasting, benevens een ge-
meentelijke inkomstenbelasting van 3%.
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lageronderwijswet 1920 meer moet betalen 
dan vroeger.
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lijke inrichtingen.

Er worden ook hier suikerbieten verbouwd; 
op behoorlijk land van gegoede boeren be-
draagt de productie 35.000 K.G. per H.A., 
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gen op Zoom.
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SCHATTEN IN ONS

MUSEUM DEN AANWAS
door Hetty Kappelhof

In ons museum is een aantal antieke telefoons te zien, zoals bijvoorbeeld die in de voorkamer, 
uit het eerste kwart van de 20e eeuw, hieronder afgebeeld.

Wie kan er tegenwoordig nog zonder een 
'vaste' of mobiele telefoon? We kunnen het 
ons niet meer voorstellen dat we zo'n toestel 
niet tot onze beschikking zouden hebben.

Toch is het nog maar 50-60 jaar geleden dat 
veel families geen eigen telefoon hadden en 
voor opbellen naar de buren of het postkan-
toor moesten gaan.
Nog iets langer terug, 100 jaar geleden, had-
den alleen notabelen in een dorp of stad een 
eigen telefoon (75.000 abonnees in heel 
Nederland bij een bevolking van zeseneen-
half miljoen personen).
Tot die notabelen hoorden natuurlijk de bur-
gemeester, de dokter, de pastoor en de nota-
ris. De brandweer, maar ook de dijkbewa-
king en de politie, moest bereikbaar zijn. En 
soms het café. De hangtelefoon in ons café, 
geschonken door Hans Roelands, komt  uit 
Amsterdam. We vragen ons af  of iemand in 
ons heem zich zo’n mooie kon veroorloven.
Nu was het in die tijd waarschijnlijk ook 
minder vaak nodig om te telefoneren; je 
bleef meestal in je geboortedorp wonen en 
kon lopend je familie bereiken.

Wij kennen nu telefoonnummers van 10 
cijfers maar in die eerste tijd van de telefoon 
had men meestal maar een nummer van 1 of 
2 cijfers, later 3 cijfers, enz. In Ossendrecht 
was nummer 1 rust- en herstellingsoord 
Huize Dennenheuvel.

In Ossendrecht kon er vanaf 1 aug. 1907 via mej.
Stokman en 'haar' telefoonkast op het postkan-
toor op de Aanwas interlokaal gebeld worden.

In die begintijd kon je ook niet rechtstreeks 
interlokaal bellen: er waren op postkantoren 
of in telefooncentrales altijd telefonistes die 
de bellers moesten 'doorverbinden' met de 
aderparen die tussen twee centrales lagen 
(met behulp van een soort plugjes).
In een klein dorp met een eenvoudig post-
kantoor hield dat ook in dat de postbeambte 
kon meeluisteren  net zoals de telefoniste.  
Over privacy gesproken…. §

Geschonken door Mart Koolen.
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Een opmerkelijke opdracht

n 2011 heeft werkgroep genealo-Igie de dtb's (de doop-, trouw- en 
begrafenisgegevens) van ons 

heem na meer dan tien jaar afgerond 
en er een reeks boekjes van gemaakt 
die op afspraak in te zien zijn in ons 
heemhuisje in Hoogerheide. Inmid-
dels zijn die gegevens ook te vinden 
op 
www.westbrabantarchief.nl. 

In het voorjaar van 2017 kwam iets 
nieuws op ons pad. Het kerkbestuur 
van parochie RK De Bron kwam met 
de vraag of wij als heemkundekring 
hun gehele archief wilden digitalise-
ren en categoriseren ten behoeve van 
het Archief in Bergen op Zoom. 

Het is niet ons dagelijks werk, maar 
misschien voor de kerken wel voor de 
hand liggend om dan aan de heemkun-
dekring te vragen dit werk op te knap-
pen.

Wat behelst dit archief zoal?
Echt van alles. Bijvoorbeeld: notulen 
van vergaderingen, communiegege-
vens, dagboeken van pastoors, bouw-
tekeningen van kerken, kasboeken 
enz. enz. Tot nu toe lijkt het erop dat 
het de administratie is vanaf ongeveer 
1900. Maar we zijn nog maar net 
begonnen, dus wie weet wat we nog 
tegen gaan komen.

We hadden alles versleept naar ons 
museum Den Aanwas in Ossendrecht. 
Daar ging een aantal van de vrijwilli-
gers van de genealogiegroep en de 
dames die de catalogus van ons 
museum aanvullen aan het werk in de 

piepkleine werkruimte achter in de 
tentoonstellingsunit. Wel krap alle-
maal, maar we konden moeilijk dozen 
op de gang zetten nu het museumsei-
zoen daar was.

Hoe gingen we dat aanpakken? De 
keuze viel op fotograferen, want scan-
nen had in dit geval te veel nadelen.

We waren dus voortvarend aan de slag 
gegaan met fotograferen en numme-
ren e.d. van het Putse kerkarchief. 
Toen dat gedeelte klaar stond om door 
De Bron naar het Archief Bergen op 
Zoom gebracht te worden, besloot het 
Archief ons werk eerst te komen 'keu-
ren'. Nu bleek dat als zij de spullen 
wilden opslaan wij dat in hun zuur-
vrije mappen en dozen zouden moeten 
aanleveren plus hun manier van num-
meren toepassen. Alle metaaldeeltjes 
moesten eruit, dus weg met de nietjes 
en ook het plastic moest verwijderd 
worden. Er werd tevens een schim-
meltest afgenomen.

Als alles klaar is zou u op afspraak een 
inkijkje moeten kunnen nemen in het 
Bergs Archief.

Misschien hoort u intussen in de 
komende tijd nog van ons als we iets 
speciaals vinden en wij dit mogen 
publiceren. Nu is het nog een grote 
brij aan informatie en dus ook voor 
ons nog een verrassing. Het wordt 
zeker wel een vijfjarenplan, maar wie 
weet wat het oplevert……

Van de redactie §

http://www.westbrabantarchief.nl
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Cor Cleeren legt Lea Gillesse en Dian Kok uit wat de bedoeling is.
Cees Soeters die met Cor de info 
sorteert staat niet op de foto.

Links onder de tafel ligt een gedeelte 
van de kerkadministratie van Huij-
bergen te wachten, terwijl boven op 
tafel de zuurvrije dozen gevuld staan 
met gegevens van Putte. Naast de 
dozen een fotostatief: elk velletje moet 
gefotografeerd worden!
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TIJDING, KRONIEK VAN HEEMKUNDEKRING HET ZUIDKWARTIER

'Tijding'  is het periodiek van heemkundekring  'Het Zuidkwartier' en verschijnt drie keer per jaar. Met Zuidkwartier 
bedoelen we het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom. Losse nummers van de Tijding zijn verkrijgbaar via 
bestuurslid Cor Cleeren. Een nummer van het lopende jaar kost € 7,00 en van voorgaande jaren € 4,00. Op de website 
staan alle Tijdingen behalve de laatste twee jaargangen.

Inlichtingen over het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat en de bestuursleden Frans 
Klaassen (ledenadministratie) en Cor Cleeren. Op onze website kunt u alles vinden over heemkundekring  Het 
Zuidkwartier en het lidmaatschap. Daar kunt u ook een inschrijfformulier uitprinten. De contributie bedraagt € 20,00 
per jaar, per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente Woensdrecht wordt € 10,00 aan portokosten in rekening 
gebracht, voor België € 12,50.

Bankrekening: NL86  RABO 0140 5214 37  t.n.v.  HKK Het Zuidkwartier te Hoogerheide.
Website: www.hkk-zuidkwartier.nl

 http://www.facebook.com/hetzuidkwartier
Redactie: J. Daalmans, J. van Elzakker, M. Rosskamp, F. Stoutjesdijk / Vormgeving: Maria Rosskamp

Druk: Marwa Print & Copy - Essen, België

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

Nadruk van, of overname uit “Tijding” van een artikel of gedeelte(n) daarvan in welke vorm dan ook, is zonder toestemming van 
het bestuur en de schrijvers van de artikelen niet toegestaan. De heemkundekring “Het Zuidkwartier” aanvaardt geen enkele 
verantwoording aangaande de stijl of de juistheid der artikelen, doch laat deze geheel voor rekening van de ondertekenaars.
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't Kwartier/ heemtuin: 
de heer B. Janssens, tel. 06-45432811
e-mailadres: Bertsatru@gmail.com 
Museum:
mevrouw F. Stoutjesdijk, tel. 0164 67 25 63
e-mailadres: frankastoutjesdijk@gmail.com
Oude handwerktechnieken:
mevr. B. Brokken, tel. 0164  61 28 62
e-mailadres: bepdirkbrokken@hetnet.nl
Dialecten:
de heer J. Luysterburg, tel. 0164  85 21 41
e-mailadres: luysterburg01@ziggo.nl
Toponymie: ad hoc

TIJDING, KRONIEK VAN HEEMKUNDEKRING HET ZUIDKWARTIER

'Tijding'  is het periodiek van heemkundekring  'Het Zuidkwartier' en verschijnt drie keer per jaar. Met Zuidkwartier 
bedoelen we het gebied ten zuiden van Bergen op Zoom. Losse nummers van de Tijding zijn verkrijgbaar via 
bestuurslid Cor Cleeren. Een nummer van het lopende jaar kost € 7,00 en van voorgaande jaren € 4,00. Op de website 
staan alle Tijdingen behalve de laatste twee jaargangen.

Inlichtingen over het lidmaatschap kunnen worden ingewonnen bij het secretariaat en de bestuursleden Frans 
Klaassen (ledenadministratie) en Cor Cleeren. Op onze website kunt u alles vinden over heemkundekring  Het 
Zuidkwartier en het lidmaatschap. Daar kunt u ook een inschrijfformulier uitprinten. De contributie bedraagt € 20,00 
per jaar, per gezin. Leden woonachtig buiten de gemeente Woensdrecht wordt € 10,00 aan portokosten in rekening 
gebracht, voor België € 12,50.

Bankrekening: NL86  RABO 0140 5214 37  t.n.v.  HKK Het Zuidkwartier te Hoogerheide.
Website: www.hkk-zuidkwartier.nl

 http://www.facebook.com/hetzuidkwartier
Redactie: J. Daalmans, J. van Elzakker, M. Rosskamp, F. Stoutjesdijk / Vormgeving: Maria Rosskamp

Druk: Marwa Print & Copy - Essen, België

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

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



Tijding 2013-2

TENTOONSTELLING SEIZOEN 2018

IN MUSEUM DEN AANWAS OSSENDRECHT

OORLOGSHELD

PATER ANSELMUS (TOON) MUSTERS
 

Rechts staat pater Anselmus op de witte lijn die de grens vormde 
tussen Vaticaanstad en het door de Duitsers bezette Italië.
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