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T ding 1987 - 1
Inhoudsopgave B12

_DQelstel1ing van de Heemkundekring -
"Het Zuidkwartier". 3
Samenstelling Bestuur 4
Een woord vooraf, L. Timmermans 5
Ussendrecht. R.J. van den Bergh. 8
De bed king van de "Zuidpolder" van
Ussendrecht, anno 1743. A.J. P nen. 17
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"De Pottenbergen". D. an A. Hugens-
Verbruggel 49
Wetenswaardigheden over de polders
van het Zuidkwartier, Deel II.
J. v.d. Bussche, C.J. van Opdorp,
A. van Pul en E. Suykerbuyk, P.Jac0bs. 63
Van de redactie 86
Ossendrechtse onderw zers tussen
1730 en 1760. A.J. P nen. 87
Het Streekheemmuseum "Den Aanwas",
L. Timmermans. 105
1nf0—werkgroepen. 112

Kopie voor de "T ding"1987 — 2 gaarne v66r 1 juni en voor
"T ding" 1987 - 3 véér 1 oktober inleveren op het adres:
L. Timmermans, Duinstraat 36, 4631 KV Hoogerheide.

Inlichtingen betreffende het lidmaatschap kunnen worden in-
gewonnen b z Mej. M. Bastiaanse, sekretaresse,

Tulpstraat 11
Putte (N.Br.)
Tel. 01645 - 2794 (na 18.00 uur)

Nadruk van of overname uit "T ding" of gedeelten daarvan in
welke vorm dan 00k, is, zonder schriftel ke toestemming van
het bestuur en schr vers der artikelen, verboden.

Het Zuidkwartier aanvaardt geen enkele verantwoording aan—
gaande de st l en juistheid der artikelen, doch laat deze
geheel voor rekening van de ondertekenaars.
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DDELSTELLING VAN DE HEEMKUNDIGE KRING " HET ZUIDKWARTIER"
opgericht 27 maart 1977.

De Heemkundekring "Het Zuidkwartier" is een vereniging zon-
der winstgevende of politieke oogmerken. Ze neemt ten op-
zichte van a1le instanties een neutrale houding aan.

Haar werkterrein omvat het grondgebied der Zuidwesthoekgemeenten.

Z stelt zich, met inachtneming van het bovenstaande, ten doel:

1. Het bevorderen van belangstelling op heemkundig gebied voor de om-
geving, door het geven van voorlichting, het organiseren van 1ezin—
gen, kursussen, ekskursies, tentoonstellingen en andere evenementen.

2. Het beoefenen en ter kennis brengen van de regionale geschiedenis,
genealogie, antroponymie, topografie, toponymie, geologie, b0demkun—
de, waterhuishoudkunde en geomorfologie.

3. Het vastleggen van dialekten, al dan niet overgeleverde verhalen,
r men, uitdrukkingen, enz.

4. Het stimuleren tot het in stand houden van oude gebruiken, am-
bachten en folkloristische aktiviteiten.

5. Het veren voor het behoud van waardevolle landschappen en b0uw-
werken en ku1tuur—historische en heemkundig waardevolle zaken.

6. Het uitgeven van een periodiek aan haar leden en andere v0orko-
mende publikaties.

7. Alles te doen of te bevorderen wat in een heemkundig kader te
plaatsen valt.

Nieuwe leden kunnen zich voor 1987 opgeven d.m.v. storting van de
jaarcontributie ad f 25,—- t.n.v. Penningmeester "Het Zuidkwartier"
b de Rabobank te Ossendrecht, nr. 14 05 21 437, gironummer van de
bank: 1107397.
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SAMENSTELLING BESTUUR HEEMKUNDEKRING "HET ZUIDKWARTIER"

Dhr. L. Timmermans,
Duinstraat 40
4631 KV Hoogerheide.
Tel. 01646 - 2546

Dhr. L.F. v.d. Berqh
Aviolandalaan 29
4631 RP Hoogerheide.
Tel. 01646 — 3339

Mej. M. Bastiaanse,
Tulpstraat 11
4645 CS Putte
Tel. 01645 — 2794

Dhr. A. Mattheussens,
Aanwas 27
4641 JG Ossendrecht.
Tel. 01647 — 2662

Dhr. J. van.Lo0n,
Kon. Wilhelminastraat 22
4641 GS Ossendrecht.
Tel. 01647 — 2782

Dhr. A.A.J. Suykerbuyk,
Bergsestraat 21
4635 RD Hu bergen.
Tel. 01644 - 2391

Mevr. M. Beens - van Beeck,
Koppelstraat 3
4645 RD Putte.
Tel. 01645 - 2581
Mevr. J.C.V. de Greef - Verhees,
Aanwas 47
4641 JG Ussendrecht. A

Losse nummers van de "t ding" z n verkr gbaar voor de
pr s van f 6,-- per stuk b de

Voorzitter

Vice—vo0r2itter

Secretaresse

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Heer A. van Pul, Duinstraat 40, 4631 KV Hoogerheide,
Tel. 01646 — 3423.
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Een woord vooraf

Het zal U opvallen, geachte lezer, dat de T ding die U

thans ter hand hebt genomen omvangr ker is dan normaal.
De reden hiervoor is dat het feest is. Ussendrecht, een
van de gemeenten die behoren tot het Zuidkwartier, be-

staat 800 jaar.

Nu zal dit 800—jarig bestaan wel niet al te letterl k

moeten worden opgevat.
We kunnen ons namel k moeil k voorstellen dat 800 jaar
geleden enkele middeleeuwse Ossendrechtenaren de hoofden

b elkaar hebben gestoken en hebben gezegd: "W zullen
dit jaar eens een Ossendrecht gaan oprichten"!
Met vr grote zekerheid kan worden gesteld, dat 0ssen—

drecht aanzienl k eerder— misschien wel honderden jaren

eerder - heeft bestaan.

Wellicht was het niet meer dan een verzameling van wat
primitieve optrekjes op een hoger gelegen deel langs
de Schelde.

W hopen dat onze werkgroep archeologie er ooit in

slaagtons hierover meer duidel kheid te verschaffen.

Hoe het ook moge z n, vast staat dat 800 jaar geleden
de naam Ussendrecht is gevallen. Dit is schriftel k

vastgelegd en omdat we tegenwoordig meestal alleen maar

iets voor waar aannemen als het zwart op wit op papier
staat, geeft dit feit de doorslag om het verjaardags-
Feest te vieren.

W als Heemkundekring het Zuidkwartier willen hierb

niet achterbl ven. De geschiedenis van de dorpen in het
Zuidkwartier heeft immers onze grote belangstelling. De
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bestudering ervan is een van de doelstellingen van onze
' kring.

Speurend in de historie van Ossendrecht — verder in dit
nummer vindt U er een overzicht van — bl kt dat het
dorp een verleden heeft waarin voorspoed en tegenslag
elkaar afwisselden. De vruchtbare polders rond 0ssen—
drecht brachten welvaart voor haar bewoners. 0verstr0—
mingen maakten hieraan echter dikw ls weer een abrupt
einde.
Deed een n vere bevolking haar best om hof en haard keu-
rig in stand te houden, een militaire bezetting t dens
diverse oorlogen plunderdehave en goed en bracht de be-
volking tot armoede.
Bracht de nab z nde haven van Antwerpen werkgelegenheid,
de hierdoor ook overgebrachte besmettel ke ziekten verg-
den vele slachtoffers. Kortom, Ossendreoht beleefde een
geschiedenis waarin ups en downs elkaar afwisselden.

Niettegenstaande dit alles is Ussendrecht gaaf en goed
uit de str d gekomen. Wie vandaag de dag het dorp be-
zoekt, ziet een Ussendrecht dat een welvarende indruk
maakt, dat een keurig verzorgde aanblik biedt en dat
een landel ke rust uitstraalt.
Hier is het - tenz men het beeld van grote flikkerende
neonreclames, benzinestank en oorverdovend verkeersla-
waai niet meer kan missen - goed om er te verbl ven.
Ussendrecht is ook een dorp waar gemeenschapszin nog
bestaat en de bevolking haar eigen vrol ke en toch
Fiere karakter behouden heeft.

Dit alles is voor ons aanleiding om te zeggen: "0ssen—
drecht, proficiat met Uw verjaardag".
W hopen dat het U gegeven mag z n om zo door te gaan.



E" e .

7

W volgen met veel belangstelling Uw ontwikkeling, doch

speuren tevens voortdurend in Uw verleden om nog meer
te weten te komen over alles wat er ooit binnen Uw gren-
zen is voorgevallen.

Het doet ons een b zonder genoegen dat w precies in

het jaar waarin U Uw belangr ke verjaardag viert iets
aan Uw patrimonium kunnen toevoegen.

WU doelen hier op het streekheemmuseum Aden Aanwas" dat
w ,dank z het Feit dat een van Uw inwoners hiervoor
spontaan een pand heeft beschikbaar gesteld, dit jaar
willen openen.
In dit museum willen w de geschiedenis van Ossendrecht,
van haar inwoners, haar gebruiken en haar woon— en leeF—
omstandigheden, voor zover ons dit lukt, aanschouwel k
maken.

W hopen hiermee te bereiken dat dit voor velen een aan-
sporing is om zich te gaan verdiepen in de geschiedenis
van onze mooie streek, want een volk dat z n heden wil
begr pen en z n toekomst wil bepalen moet z n verle-
den kennen.

L. Timmermans,
voorzitter.

Deze feestel ke T ding kwam tot stand dank z de Fi-

nmn éle steun van het "comitié 800 jaar Ussendrecht".
Hartel k dank hiervoor.
Uok dank aan onze verige redactieraad en haar mede—
werkers voor de vele uren die z er aan besteedden.
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Ossendrecht

Waar water, land en lucht elkaar ontmoeten.

Het is reeds opgemerkt. Het jaar 1187, wanneer de naam
Alardus van Ussendrecht op een akte wordt geplaatst,
is n
luid
Met
800
jaar
eens
Toch
boor

iet het jaar dat het ontstaan van Ussendrecht in-
t. 9
wat gepast chauvinisme zou men kunnen opmerken dat
jaar Ussendrecht wel even iets anders is dan 700
heerl kheid Bergen op Zoom, wat dit jaar even-
wordt gevierd.
liggen de werkel ke t dstippen van hun beider ge-

te in een ver en mistig verleden. De uitdrukking
ouder of jonger moet men dan ook met enige reserve
hant
Bove

eren. -
ndien ontstaat een nederzetting meestal niet spon-

taan, maar groeit ze naar haar ontstaan toe, vanuit
een
van
van
bloo
t de
en b
Berg
niet
drec
haar
waar
ln o
Uit
ston
van
vera
kene
Het

kiem die verschillend van aard kan z n: de monding
een rivier, een oversteekplaats of de stichting
een kapel. De omstandigheden waaraan ze wordt
tgesteld, zoals natuurrampen, oorlogsgeweld of
n van vrede z n bepalend voor haar verdere groei
ehoud.
en op Zoom is in de aanhef reeds genoemd, en dit

zonder opzet. Men kan de geschiedenis van 0ssen—
ht niet los zien van de geschiedenis van deze stad,
heren, hun grondgebied met daarop de plaatsen

mee ze ruim 500 jaar verbonden is geweest.
nderstaand overzicht komen hun namen meermalen voor
de veelvoud van jaartallen die tot m n beschikking
d, heb ik een bewuste keuze gedaan. Het gebruik
andere data zou aan het algemene beeld niet veel
nderen, hooguit een verlegging van accenten bete-
n.
jaar 1800, waarmee het overzicht wordt afgesloten

is meteen het afsluiten van twee periodes, het einde
van
van
Het
wel
een

1187

het markiezaat en de daarmee samenhangende status
de heerl kheid Ossendrecht.
is tegel kert d het afsluiten van een t dperk wat
wordt aangeduid als het Ancien Régime; de weg naar
burger1 k—democratische samenleving is ingezet.

Wanneer de heer van Breda de keerl ke rechten in
Krabbend ke overdraagt aan de abd van Ter Duinen
wordt als getuige vermeld Alardus van ossendrecht.
Deze machtige abd bezat vele goederen en grond-
stukken tot in de verre omgeving. In Koks de,
waar de abd stond, z n de restanten van het ge-
bouw nog te bezichtigen.

T
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De hertog van Brabant schenkt Godfried van Breda
de lenen van Schakerlo en Ossendreoht op voor-
waarde dat h ze in eigen persoon zal behouden,
ook z n erfgenamen die Breda en Schoten zouden
bezitten.
De aanleiding hiertoe was het schandalige gedrag
van de leenmannen van de hertog die de tollen op
de Schelde en de Striene hielden. De tollenaars
van Ossendrecht en Schakerlo werden hierb uit-
drukkel k vermeld als de grote boosdoeners.
De hertog nam de helft van de tol in z n bezit en
de andere helft gaf h in leen aan de heer van Breda

De abd van Ter Duinen komt weer ter sprake in een
akte waarin Godfried van Breda verklaart dat Hein ~
van Bergen afzag van aanspraken op land in Kloos-
terzande dat toebehoort aan de abd .
Een van de namen die op de akte staat is die van
Arnulf van (bsendrecht.
Omstreeks deze t d ontstaat Putte. Buiten de wet
gestelden, rovers en allerlei ongure typen mask-
ten deze streek tot een gevaarl k gebied. Door
Hendrik van Attenhove werd ze gezuiverd en aan de
heer van Breda verkocht.
Hendrik IVe van Breda geeft aan Willem Heussche
Bollaert 48 bunder land in Hu bergen tot vr leen
en de pacht van 720 bunder aangrenzend land o.a.
ook visrecht op de Meere.
In een akte gedateerd op 1 Februari worden Henri-
cus van Ussendrecht en z n zoon Arnoldus van Os-
sendrecht vermeld.
6 Februari is de dag van de stichting van het
klooster der wilhelmieten. Door schenkingen
groeiend tot ongeveer 500 ha.
In dit jaar kr gt Nicolaas van Kats alle goederen
die van Arnoldus van Ossendreoht en z n zuster
Margaretha waren in leen, behoudens de hoge jus-
titie van de heer van Breda.
Kort daarop moet Dssendrecht, waarsch nl k door
boedelscheiding, in twee delen z n uiteengevallen.
wat er met de oorspronkel ke dynastie van 0ssen-
drecht gebeurde bl ft vooralsnog onduidel k.
Na de dood van de weduwe van Arnold van Leuven,
heer van Breda, wordt de heerl kheid verdeeld
tussen Raso van Gaveren en Gerard van wesemaele.
Deze laatste kr gt naast de heerl kheid wouw de
de heerl kheid Bergen op Zoom dat, behalve de
plaats Bergen op Zoom, de huidige gemeenten Hal-
steren, woensdrecht, Ussendrecht, Hu bergen en
Putte omvatte.
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Hiervan was slechts een strook op de hoge rand
(zoom) langs de Schelde ontgonnen. De rest was
woest en wild en bestond uit heide, zandverstui-
vingen, moergronden en zoute maden.
Dmdat onder de heer van Breda reeds een groot deel
van dat land langs de Schelde aan Zeeuwse edelen
in leen was uitgegeven, bleef de heerschapp van
de heer van Bergen op Zoom beperkt tot de loutere
titel.
0ok naar het zuiden was de grens niet duidel k.
Bl kens de qrensafbakening van 1290 vielen Zant—
vliet, Berankecht en Stabroek binnen de heer1 k-
heid Bergen op Zoom.
Door de verdragen die de heer van Bergen op Zoom
met Lodew k van Male, graaf van Vlaanderen, moest
sluiten leed de eerste flinke verliezen. A
De graaf van Vlaanderen kreeg naast de stad Ant-
werpen een reeks dorpen langs de Schelde zoals:
Zantvliet, Berendrecht, Lillo en Borgvliet, die
vanouds tot de invloedssfeer van de heer van
Bergen op Zoom behoorden.
Godevaart van der Dilft, een part ganger van de
graaf, wist zioh hier een aanzienl ke machtspo-
sitie op te bouwen en de invloed van de heer van
Bergen op Zoom terug te dringen.
Ten opzichte van de leenmannen onder woensdrecht
en onder Ossendrecht wist Hendrik van Boutershem,
heer van Bergen op Zoom, z n gezag met kracht te
handhaven.
Als rechtsopvolger van de heer van Breda trad de
heer van Bergen op Zoom op als de bezitter van de
helft van de Scheldetol. De tolrechten op de
Schelde werden in de veertiende eeuw door de her-
tog als leengoederen uitgegeven. Dnderdelen waren
gelegen te Zantvliet, Ossendrecht, Borgvliet,
Woensdrecht en op de Honte.
Jan van der Maelstede, heer van Ossendrecht, is
in conflict gewikkeld met de heer van Bergen op
Zoom. Dit loopt zelfs zover op dat de hertog van
Brabant tussenbeide moet komen.
Van
gen
van
gen
van

de polders ten noorden en ten zuiden van Ber-
op Zoom bestaat nog niets, met uitzondering
de oude Cromwiel in het Westland b Steenber—

Johanna, vrouwe van Bergen op Zoom en moeder
Jan metten Lippen, verleent 24 december 1428

octrooi tot het ind ken van de schorren onder 0s-
sendrecht. Deze arbeid is spoedig voltooid.
In dit jaar wordt de kerk van Ossendrecht vergroot
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Calfven, hoewel zeer klein van omvang en geheel
door de heerl kheid Dssendrecht omsloten, vormt
een afzonderl k leen waarvan het bestaan uit de
l5e eeuw voor het eerst bekend is.
De heer
van Jan
l kheid

van Bergen op Zoom neemt van de erven
Beyers van Voxdale diens helft van de he
Ussendrecht over. Door de verdeeldheid

van het dorp wordt het bestuur en het uitoefenen
van de rechtsmacht een groot probleem. lmmers,
na de koop van de ene helft door de heer van Ber
gen op Zoom kr gt men nu de situatie van een
leenheer met hoogste justitie en tegel kert d
ook de helft van middelbare en lageajustitie.
Ondanks afspraken hierover ontstaan er toch tel-
kens problemen.
"... den verschrikkel ke storm van 5 november
1530 ... ende z n innegegaan met denselve vloede
't Zuytland van Bergen, Borchvliet, Hildernisse,
woensdrecht, Dssendrecht, Santvliet, Lillo ende
voirts alle dwaeterlant tot Antwerpen toe...."

Karel V verheft stad en land van Bergen op Zoom
tot markgraafschap. Men spreekt in het vervolg
van het Markiezaat van Bergen op Zoom.
De bevolking in het zuiden wordt onrustig. Maar—
ten van Rossem en z n benden stormen door Braban
ook hier slaan de mensen op de vlucht.

Een hevige stormvloed teistert wederom west-Bra-
bant waarb opnieuw de d ken der polders van 0s-
sendrecht, woensdrecht, ja, van alle polders ten
zuiden van Bergen op Zoom het begeven.

Dprichting van het bisdom Antwerpen. Hiertoe be-
horen ook de Baronie van Breda en het Markiezaat
van Bergen op Zoom.

l en 2 november, de beruchte Allerheiligenvloed
die alle andere in rampspoed overtreft. 0ok de 0
sendrechtse polder wordt getroffen.
De in het jaar daarvoor door Alva benoemde bis-
schop Sonnius verdeelt het bisdom Antwerpen in
vier dekenaten, waaronder dat van Bergen op
Zoom dat liep van F naart over Ossendrecht tot
St. Job in ‘t Goor.
Pieter 't Serraerts verkoopt Hoogerheide aan Tho
mas Betten, een gegoede w nkoopman uit Antwerpen
De periode 1567-1648 vormt een crisis voor het
markiezaat. Bergen op Zoom, een belangr ke ves-
tingstad, gedurende de eerste tien jaren Spaans,
daarna vanaf 1577, bl vend in handen van de Stat

E” Tr I

t;

S-

GD



1582

1588

1590

1593

1606

1609

1618

1622

1635

12 A

De tussen Bergen op Zoom en Antwerpen gelegen
dorpen worden getroffen door de kr gsgebeurte—
nissen van 1582 en 1583.
Woensdrecht, Ossendrecht en Putte worden ont-
volkt en gedeeltel k plat gebrand. Het oude Putte
verdween zelfs geheel.
De toestemming die de inwoners van Ossendrecht,
Woensdreoht en Hoogerheide hadden gekregen om
zich te wapenen en een burgerwaoht te vormen had
niet veel geholpen.
Vanaf 23 en 24 september wordt door de Spaanse
veldheer het beleg van Bergen op Zoom ingezet.
Alessandro Farnese, hertog van Parma, die reeds
in 1579 de stad Maastricht en in 1585 de stad
Antwerpen aan z n zegekar had gebonden, is ge-
dwongen om op 12 november net beleg te staken.
Nadat Noord—Brabant, op Bergen op Zoom en de
Noord—West-Hoek na, Spaans geworden was, sloten
de calvinisten in Brabant zich aan b de Zeeuwse
classes. Hiertoe behoorden sinds 1590 Steenbergen
nadien tevens Oudenbosch, Roosendaal, Ossendrecht
en de forten Lillo en Liefkenshoek.
De bewoners van het Zuidkwartier kunnen na tien
jaar weer terugkeren naar hun geschonden haard—
steden. De herbouwde dorpen kregen een verspreide
bebouwing, die aan gehuchten doet denken.
Het nieuwe Putte komt een stuk zuidel ker, door-
sneden door de latere grens van de Generaliteits—
landen met de Zuidel ke Spaanse Nederlanden.
De magistraat van Bergen op Zoom biedt het Cel-
lenzusterconvent aldaar aan aan de predikant van
Woensdrecht, Ossendrecht en Putte, die het
klooster hierna als woning gebruikt.
Het begin van het 12-jarig bestand. T dens dit
bestand kr gt de hervorming in de Zuidwesthoek
gelegenheid zioh uit te breiden.
Dit bl kt ook uit het feit dat Abraham de Coster,
predikant te Ussendrecht, in dit jaar geld kr gt
om de kerk in Woensdrecht, verwoest in 1583,
weer op te bouwen.
Nauwel ks is het bestand afgelopen of de Span-
jaarden z n weer nadrukkel k aanwezig. Up 18 en
20 juli begint Spinola met het beleg van Bergen
op Zoom.
Als dit jaar ook Frankr k in oorlog met Spanje
treedt, wordt de grensstreek weer extra onveilig.
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We bevinden ons midden in de jaren van de Retor-
sie. De historicus Rogier beschr ft:" ondernamen
de Staatse troepen.vanuit Bergen op Zoom schande—
l ke plundertochten tot onder de muren van Ant-
werpen. De jaren 1640-1642 brachten een nieuwe
vlaag van vervolging en verschrikking over de
streek. Dit stuwde de plattelandsbevolking in de
armen van het katholicisme en wakkerde de haat
tegen de opgedrongen predikanten sterk aan."
Met de vrede van Munster is een eind gekomen
aan de str d met de Spanjaarden die 80 jaar ge~
duurd heeft.
Artikel 3 van het vredesverdrag bepaalt: Het
Markiezaat van Bergen op Zoom komt onder het
bestuur van de Staten—Generaa1.
Nu er eindel k vrede is kan begonnen worden met
de heropbouw. De polder te Ussendrecht, welke in
1570 was ondergelopen, wordt herbed kt.
Al is het oorlogsgeweld verdwenen, de ziekten,
die b na alt d epidemische vormen aannamen, ble-
ven. Hu bergse bronnen melden in dit jaar de
pest, evenals in 1656, 1666, 1668 en de rode
loop in 1667, gevolgd door de grauwe 1oop in 1676.
0or1og breekt uit met Frankr k; de republiek
raakt in paniek. In Den Haag worden de gebroe-
ders De Witt vermoord en hier aan de grens zitten
de bewoners weer in angst.
En weer stroomt in Ossendrecht de polder onder water
0pnieuw volgen bed kingen in de polder van 0s-
sendrecht, 0ud-Hinkelenoord en Noordpolder.
De Zuidpolder laat men dr ven.
Plunderingen in de grensstreek gedurende de
Spaanse Successieoorlog, vooral t dens de bele-
gering van Zantvliet.
00k de Zuidpolder wordt nu opnieuw bed kt.
De Fransen z n in oorlog met Uostenr ks Zuid-Ne-
derland. In de polders van onze streak wemelt
het van Franse soldaten. Geweldplegingen, strope-
r en; polders van Zantvliet, 0ssendrecht en Sta-
broek komen onder water te staan. Honderden mensen
z n geveld door besmettel ke ziekten, welke sol-
daten meebrachten.
Zelfs stroper en door Hollandse troepen b ach-
tervolging van de v and.
Hier ligt de oorsprong voor de jaarl kse pro-
cessie naar Berendrecht.
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Inname van de stad Bergen op Zoom door de Fransen
De streek wordt jaren achtereen geplaagd door
wolven.
De markies van Bergen op Zoom koopt ook de andere
helft van de heerl kheid Dssendrecht van de heer
van Aerssen.

1773 De heerl kheid Calfven met als centrum het huis
van Calfven en als laatste heer Joh. Bapt. de
Fraula wordt door de markies aangekocht, inclu-
sief de heerl ke goederen.

1800 Het markiezaat wordt verkocht aan de Bataafse
Republiek. Ossendrecht als heerl kheid heeft op-
gehouden te bestaan.

Wanneer men de bovenstaande periode overziet, een
periode waarin Ossendrecht zich ontwikkelde van een
kleine leefgemeenschap tot de welvarende gemeente die
z nu is, l ken de gebeurtenissen die toen plaats von-
den een aaneenschakeling te z n van oorlogen, godsdienst-
twisten en epidemieén, afgewisseld door overstromingen,
grens— en machtswisselingen, vlucht en terugkeren naar
meestal verwoeste haardsteden.
B dit beeld is enige nuancering dan ook geboden.
Als w het jaar 1187 als aanvangspunt nemen, bevindt
Europa zich nog in het stadium van de Middeleeuwen.
Toch is er sinds 1050 een sterke economische groei
waar te nemen die tot ongeveer 1300 zal duren. De be-
volking groeit snel en als gevolg daarvan neemt de land-
bouw toe. Door toenemende handel en n verheid ontstaat
een explosieve groei in de steden van de zich daar ves-
tigende hande1s- en ambachtslieden. Het landschap wordt
gekenmerkt door hoge stadswallen, torens en door een
snel toenemend aantal abd en en kloosters.
Het qraafschap Vlaanderen is in de 12e eeuw economisch
en politiek een sterke macht, maar moet deze als ge-
volg van een qeschil met de Engelse kroon en door toe-
nemende Franse invloeden in dedertiende eeuw pr sqeven.
Het winnen van de Gulden Sporenslao in 1302 kon die
teruqqang niet verhinderen.
Het hertoodom Brabant, op wiens grondgebied het kleine
Ossendrecht lag, omvatte een qebied watnovereenkomt met
het huidige Brabant, Noord—Brabant en Antwerpen. Door
uitbreidingen, vooral onder de graven van Leuven, door
het beheersen van de handelsweg van Brugge naar Keulen
en door het bezit van de zeehaven Antwerpen, werd het
hertogdom steeds invloedr ker. Dit ten koste van
Vlaanderen.
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wanneer het hertogdom Brabant en het graafschap Vlaan-
deren overgaan in Bourgondische, later Habsburgse han-
den, z n we reeds in de 16e eeuw beland. Aan de hori-
zon van de w de Dssendrechtse luchten ontstaan dan de
eerste donkere wolkjes.
0p 31 oktober 1517 sp kert Luther z n stellingen op de
deur van de slotkerk te Wittenburg; in 1566 vindt de
beeldenstorm plaats in de Zuidel ke Nederlanden. Die
begint in Steenvoorde en gr pt snel om zich heen. In
de Noordel ke Nederlanden laat men middels de slag b
Heiligerlee in 1568 zien dat het ernst is met de eisen
voor godsdienstvr heid en zelfstandigheid.
In Spanje voelt koning Filips II zich door God geroepen
om die duivelse ketters en opstandelingen te overtui-
gen dat hun visie niet z n visie is. Als men de tal-
loze boeken en geschriften, die over de 80—jarige 0or-
log z n verschenen, doorbladert, komt men meestal de-
zelfde namen tegen die getuigen van heldhaftigheid en
afschuw, van moed en verslagenheid, namen als Naarden,
Alkmaar, Leiden en Haarlem.
lnderdaad, het is onloochenbaar dat er om het behoud
of de verovering van deze plaatsen hard en dapper is
gevochten, waarsch nl k aan beide z den. Het is echter
ook een feit dat Holland, behoudens de eerste decennia
van de 80-jarige oorlog, maar weinig soldaten meer op
haar grondgebied heeft gehad. De str d verplaatste zich
naar de gewesten in het 0osten en het Zuiden.
Antwerpen, Bergen op Zoom en Breda, ook z z n geroemd
en beklaagd, maar over het leed dat de mensen op het
platteland hebben geleden, vooral in de driehoek die
door deze steden wordt gevormd, en dit gedurende de
gehele periode van de oorlog, daarover leest men weinig
Mensen die wél 80 jaren in angst hebben geleefd, beur-
telings ten prooi aan de grillen van Spaanse soldaten,
Staatse troepen of muitende huurlingen. 0p de vlucht
gejaagd, gebrandschat, 's nachts wakker liggend, niet
wetend of het hoefgetrappel dat men hoorde toebehoorde
aan vriend of v and. Soms had men van beide te duchten.
Het einde van de 80-jarige oorlog bracht een op1uch-
ting die slechts kort van duur was.
De bewoners van de grensstreek hebben met korte tus-
senpozen van betrekkel ke rust deze traumatische erva-
ringen t dens een periode die men ongeveer kan plaat-
sen tussen 1550 en 1750.
Natuurl k, de mensen die a1 deze jaren in Ossendrecht
woonden en leefden hebben ook vreugdevolle t den gehad.
Het z n momenten die zich moeil k laten vertalen en op
archiefpapier komt men ze zelden tegen.
T den waarin men lachte, t den wanneer men Feestte als
er getrouwd werd, nachten dat men kon minnen zonder
ruw gestoord te worden. Dagen dat men niet hoefde te
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werken omdat het "zondag" was; de katholieke ka1en—
der had er immers zo vele.
Avonden dat men kon wandelen en even stil staan om
in stille m mering de ogen over het landsohap te la-
ten dwalen dat nergens zo mooi is als hier.
A1 die mensen, die jaren voor ons hier woonden en
hier begraven werden, z n het die 0ssendrecht gemaakt
hebben tot wat het nu is.
Z z n het die ons hier hebben neergezet.

Bergen op Zoom Rochus J van den Bergh.

Geraadpleegde lectuur:

H. v.d. Horst: Geschiedenis van Brabant, deel 1.
Gedenkboek 700 jaar Hu bergen, 1264 - 1964.
Studies uit Bergen op Zoom, delen I, 11 en I11.
W.A. v. Ham: Inventaris Archieven Raad en Rekenkamer.
W.A. v. Ham: Het doorluohtige Huis van Bergen op Zoom.
Putte door de eeuwen heen.
C.J.F. Slootmans: Jan metten Lippen.
Korneel Slootmans: Bergen op Zoom, een stad als een huis
Woensdrecht en Hoogerheide, kleine geschiedenis van
een tweeling.
W.J.F. Juten: Birons legertocht in het Markiezaat van
Bergen op Zoom.
Prof. Manning en De Vroede: De Lage Landen.
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De bedijking van de ”Zuidpo1der”
van Ossendrecht anno 1743

Alvorens hier dieper op in te gaan l kt het de schr ver
raadzaam een en ander mee te delen over vroegere bed -
kingen in het gebied van de Zuidpolder.

Een eerste vermelding van inpolderingen in de streek van
Ossendrecht was de overeenkomst tot bed king van "eenen
zeed ck strekkende vanaf het land van Sinte Machiels
(Zantvliet)" vanwaar de aansluiting plaats vond "en
streckende tot aan de Maegdenbergh".(l).
De uitgifte vond in 1429 plaats door Klaas van Kats,
heer van Burcht en Zw ndreoht, Machteld van der Maelstede
en haar echtgenoot Jan Be ersen van Voxdale als heerschap—
pen in Ossendrecht, alsmede Wouter en Willem van Kats
en Jan, bastaard van wolfert van Kats als erfgenammwin
de heerl kheid.
De ingelanden moesten naar gewoonte de voor die t d gel-
dende tienden betalen.

OVERSTROMINGEN

Uverstromingen waren in vroeger eeuwen in de mondingen
van De Schelde te over.
De geweldige watervloeden in de periode 1530 - 1570 de-
den op één poldertje na al de ingepolderde gebieden ten
zuiden van Bergen op Zoom verloren gaan.
Het zou eerst na de "Vrede van Munster" in 1648 worden,
vooraleer men weer aan herbed kingen begon te denken.

BEDIJKINGEN.

In 1651/52 was het zover en bracht men het overgrote deel
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1/van het verloren gegane polderland in Feite binnen een
zeed k,(2). Wat vanwege de grilligheid van de onbereken-
bare Schelde te verwachten viel, gebeurde. Reeds in 1653
overstroomde het herwonnen gebied. Er werd weer ingepol-
derd maar in 1682 was het weer raak en ging alles opnieuw
ten onder.
Het herstel vond plaats in samenwerking met de ambachts-
heren van het overstroomde 00st-Zuid-Beveland.

In 1685 kwam de herind king van de 0ud—Hinke1enoordpolder
gemeen met Zuidpolder van Woensdrecht tot stand. 0nder
Dssendrecht was het noordel ke gedeelte van de "Polder
van Ussendrecht" eveneens herwonnen, welke bed king de
naam van "Noordpolder van Ussendrecht" ging voeren. Ver-
der was er nog een strook Ossendrechts/Calfvens gebied
tussen de Agger en de Schelded k.
Het Noordland van Woensdrecht zou nog tot 1728 moeten
wachten toen het als Prins Karelpolder werd heringed kt.
Het restant van het ondergelopen polderland van 0ssen-
drecht is in 1743 als Zuidpolder, in 1809 als Nieuwe Zuid-
polder en een resterende strook in 1860 binnen de bed king
van de \/ijdtpolder geva1len_(3). Wij beperken ons tot de Zuidpolder

DE BEDIJKING VAN DE ZUlDPOLDER.

0p 21 en 29 december van het jaar 1740 is er een over-
eenkomst uitgewerkt om gemeen met "die van Santvliet" het
grootste deel van de gorsingen onder Ussendrecht te
bed ken.

Het hierop slaande document luidt als volgt:

BEDIJKINGSREGLEMENT.

"W Maria Henrietta b de Gratie Gods Hertoginne Douari-
aire van Aremberg en Savona enz., enz., enz. In Qualiteyt
als volmacht hebbende van z ne Keurvorstel ke en Door1uch-
tige Hoogheijd Carel Philips b de Gratie Gods Paltzgrave
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van den Rh n Hertog Thausaurier en Keurprinz van ‘t Hg-
ligh R k, Hertogh van Beyeren, Gulich, Cleve en de Bergh,
Graave van Veldents, Sponheim, Mark ende Meurs, Heere
van Ravenste n enz., en2., enz. als momboir over den min-
derjarigen en den Doorluchtigsten Prins Carel, Hertogh
van Sultsbach, Marquis van Bergen op ten Zoom alsmeede
geauthorizeert door den Edelmogende Raede van Brabant en
Lande van Overmaeze in 's Graevenhaege om geduerende de
minderjarigheid van den welgemelten Doorluchtigsten Prins
Carel onsen achterkleinzoon z ne goederenwamrtermmmwen
gade te slaan. -

Ende ik Cornelis van Aerssen Vr heere van Hoogerheide en-
de half Dssendregt, Heer van de dorpen en de landen van
Voshol, Meeteren, Aarlanderveen etc., etc. gecommiteerde
wegens de ridderschap en Edelen en de Rekenkamer van Hol-
land, Hoogheemraad van Delfland enz., enz.

Considererende, hoezeer de meerdere veiligheid der bed k-
te Noordpolder van Ossendrecht en de ons particuliere in-
terest mitsgaders het algemeen welz n der ingezeetenen
van onze Heerl ckheid van Ussendrecht wel zoude verey-
schen dat het grootste gedeelte der nog re ende gorsen
ende slikken in den geinondeerde polder van Ossendrecht
geleegen, behoorl ck inged ckt en ververscht wierde, zoo
hebben w in qualite t als Heeren van Ossendregt voor-
noemt, tot bere king van een zoodanig heilzaam oogmerk
onder approbatie ende Rateficaties van den Edelen Sou-
verainen Rade en de Leenhoven van Braband te 's Hage Re-
ziderende gemaekt met elkanderen deeze navolgende Con-
ventie alsmede het volgende Reglement.

1

Dat w sullen accorderen en permitteeren gel ck als w accorderen
ende permitteeren mits deezen aan de Eygenaers der nogh re ende
groesen ende slikken geleegen in den verdronken polder van 0ssen-
dregt omme in gemeenschap met de e genaars der nog re ende groe-
sen en slikken gelegen in den verdronken polder van Santvliet ofte
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bu ten dezelver gemeenschap op haar e gen zelfs ende Ossendregtse
grond alleen, het grootste gedeelte aan de voorse den slikken we-

‘ derom te herd ken en te ververschen volgens de schetse daarvan ge-
maakt op zekere caarte figuratief door Den Heer Landmeeter Adan
geformeerd zullen de raying van de Zeed k beginnen en loopen van
het midden der kraag van den zoogenaamden nieuwen d k Der Noordpol-
der van Ossendregt omtrent paal 13 op de rechte linie Zuidoost-
waarts op, b na tot op den hoek van den geconcipieeerden 0ssen-
drechtse Schenkel D k en de vandaar draaiende Zuidwestwaarts op,
om aan den Noordlandsen d k van Santvliet aen te sluiten, op de
voorseyden caarte figuratief net gedessigneert indien oovereenge-
koomen word omme en gemeenschap met de eigenaers der nog re ende
gorsen onder Zandvliet te d ken ende ingevalle daarmede niet over-
eengekomen werd hetzelve als dan te doen op sodanige manier als
door de Eygenaars het netste ende bequaamste geoordeeld zal worden.

2

De Swaarte van den voorse den Zeed k in z n aanleg (de Zeebeck of
Buiten Berm) mitsgaders den binnenberm of bermweg, daaronder be-
grepen zal z n elff Putse Roeden ') op de hoogste sl ken, de hoogte
gerekent op drie Putse Voeten boven den nieuwen d k van den 0ssen-
drechtse Noordpolder. De breete van den kru n twaalf voeten ende
indien men buiten gemeenschap van Zandvliet d kt zal zulks alsdan
moeten geschieden daarb eene separatie van Zandvliet te maken door
middel van een Schenkeld k te leggen Dewelke niet meer dan v f a
ses Putse roeden in z nen aanleg zal hebben en de hoogte naar,
advenant als niet en meer nodig hebbende.

3

Den zeed k en voegen als voorseyden is gemaakt z nde zal dezelve
met de swaarste zeed ken onder de Vereenigde Nederlanden gelegen
(na proportie van de eene situatie jeegen den anderen gereekent)
konnen egaal gestelt worden.

4

Zo ras den d k sal z n voltrokken, sullen de gelandens aan ieder der
beide Heren van Ossendregt ten kosten van de generalen polder
moeten en bezorgen eene nette ende accurate caarte figuratief van
deeze geheele nieuwe d kage door eene geswooren landmeeter gead-
mitteerd b den Ed. Souverainen Rade van Brabant in ‘s Hage resi-
derende behoorl k geauthoriseert waarop nauwkeurig aangete kent
zullen staan alle de perceelen met de nummers van ieder cavel, en
de smaldeelinge en de groote vandien, alsmede alle de wegen en
waeteringen, welke door den bed kten nieuwen polder zullen lopen,
ende de lemietscheydinge tussen de Heerl kheden van Ussendregt en
Santvliet.
Alsmeede de strekkinge van de Ussendrechtse jurisdictie tot half-
wege De Riviere Den Agger mitsgaader het het staal daar de Uuden
D k (anno 1682 doorgebrooken en de meerendeels weggespoelt) op
geleegen heeft.
') de roede van Voorne en Putten.
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5

Alzoo door deeze bed kinge de zoogenaamde Nieuwen D ck der Noord
Polder van Ussendrecht voor het grootste gedeelte inged kt tot
eenen slaper zal werden gemaakt.
Zoo zullen de gelandes van den voorse den Noord Polder van 0ssen-
dregt een maal voor de zee—rust of d kve linge van hunnen d k en
de Polder in de handen van den penningmeester van deezer bed king
betaelen de somma van v f-hondert Caroli Guldens mits dat de ge-
landens der Noordlantsen Polder van Santvlied voor zee—rust ofte
De kve linge van hunnen d k ende Polder insgele ks betaelen tot
benefitie van deeze nieuwe D kage een Somma van duizend Carolus
Guldens, indien men buiten gemeenschap van Zandvlied d kt zal dit
laatste komen te vervallen. Doch de Noordpolder van Ussendregt
zoude echter behooren te contribueren.

6

De geheele directie van deeze geheele bed kinge en al het geent
daarvan enigzins van zal dependeren zoo in ‘t aanstellen van den
directeur D kgraaf, Hoofdgecommiteerdens geswoorens, opzienders
Penningmeesters, boekhouder, bodens, schr vers ende wat oFfician-
ten desmeerder nodig zouden wezen tot de volkomen voltrekkinge
des voors. d kage toe alsmede het nemen van alle resoluten.
Het geven van alle ordres, het maaken van alle beramingen, het
renderen van alle rekeningen, het doen van alle bestedingen en
wat verders noodig mogte geoordeelt worden tot nut ende oirbaar
dezer D kage zal alleen staan ter despositie van de Hoofd Ingelan-
den dezer nieuwe Bepolderingen.

7

Z ne Ceurvorstel ke Doorluchtigheid de Heer Marquis kan met recht
pretenderen als gevolg van desselfshalve Heerl kheid van Ussen—
drecht dat na de voltrekking dezer D kage de officien van D kgraaf
en de Penningmeester beurtelings b de twee respective Heeren van
Ossendrecht moeten worden vergeeven, en iedere heer een geswoorene
moet aanstellen eveneens als in de Noord Polder van Ussendrecht
geconvenieert op de 3e en 1De januar 1736.
Doch alzoo z ne Hoogvorstige Doorluchtigheid de Heer Marquis
voornoemt in de nieuwe te bed ken polder geen land is bezettende
dan alleen De Borgel op de landcaarte genombreert met no. 54 groot
hemelsbreete 9 gemeeten 166 Roeden en contribueerende te hooge in
de lasten jegens 8 gemeeten 130 roeden alsmede nog een we dtje
op de landcaarte genombreert met no. 77 groot hemelsbreete 1 gemet
61 roeden en contribueerende ten hooge in de lasten in het geheel.
Ende de Heer van Voshol, daar en tegens meer als zeven honderd ge-
meten bezettende zoo declareert de Heer Marquis van Bergen voor
hem en z ne successeuren te zullen cedeeren en de afstaan gel k
als z ne Hoogvorstel ke Doorluchtigheid cedeert en de afstaat mits
dezen aan den Heer van Voshol en de z ne successeuren en de halve
heerl kheid van Ussendrecht het volkomen recht om in de voorhebben-
de nieuwen te bed ken polder alleen ende absoluut aan te stellen
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ende te commiteeren de voorseyden officianten namele k D kgraaff,
Penningmeester en de twee geswoorens alsmede een boekhouder ende
slu swagter, die tegel k D ksbode zal z n zonder deswegen tour-
beurten met den Heer Marquis ofte desselfs successeuren in de hal—
ve heerl kheid van Ossendregt. Behoudens dat de ampten van D k—
graaff en Penningmeester niet in een en dezelfde persoon zullen
mogen rezideren, ende dat de Penningmeester voor dezelfs garingen
suffisanten borgtogt zal stellen ten genoege van de gelandens waar
jegens gemelte Heer van Voshol voor hem ende z ne successeuren en
de wederhelft de voors heerl kheid van Ossendrecht wederom b w ze
van compensatie zal cederen en afstaan gel k dezelve cedeert en
afstaat mits dezen aan de Heer Marquis ende z ne successeuren in
de halve Heerl kheid van Ussendrecht het volkomen recht om in de
bed kte Noord Polder van Dssendrecht absoluut ende alleen aan te
stellen en te commiteren de voors officianten namentl k D kgraaff,
Penningmeester en twee geswoorens alsmede een Boekhouder en S1u s—
wagter die tegel k D ksbode zal z n zonder insgel ks toerbeurten
deswege met den Heer Van Voshol ofte deselfs succeseuren in de
halve-Heerl kheid van Ussendrecht te houden, behoudens dat de amp-
ten van D kgraaf ende Penningmeester niet in een en dezelfde per-
soon mogen rezideeren. Ende dat de Penningmeester voor dezelfs
garingen sufficanten borgtogt zal stellen ten genoege van de
gelandens.
Zullende deeze bovenstaande conventie stand gr pen en effect
sorteren zoo lange be de de Polders van Ussendregt zullen inge-
d kt end ververscht bl ven, namentl k de Dude Bed kte Noord P01-
der en de Nieuwe Bed kte Zuid-Polder, maar b aldien een van be -
den mogte komen door te breeken ‘t indonneren ende te bl ven Dr ve
zoo zal ieder Heer van Ussendreght desselfs recht wegens de aan-
stelling der officianten wederom (uit) oeffenen zoals dezelve
voor dato dezer Conventie bevoegt waren te doen.

8

Het verzoeken van het octrooi tot deze bed kinge b Haere Hoog
Moogende Heeren Staeten Generaal der Vereenigde Nederlanden zal
geschieden (zoo spoedig als mogel k is) op de naam van de gelan-
dens, gel ck als int verzoeken van het octrooy tot het bed ken
van de Noord Polder van Ussendrecht anno 1685 geschied is.

9 ,

Beide respective Heeren van Ossendrecht zullen ten eersten een
Reglement voor den nieuwen te bed kene Zuid Polder arresteren met
concurentie van den zeer Eerwaarde Abt van St. Michiels als Heere
van Zandvliet. (Indien met dezelven in gemeenschap werd ged kt).
Maar alvorens het ontwerp daarvan door de hooft ingelandens van de
nog dr vende Polder opgesteld te hebben ontfangen ende daar in
zooveel als doenl k is, volgens de bewoording van het reglement
van in de oude polder d'anno 1651 gebruikt ende voorts van andre
omliggende Polders. 7

H
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10

De respective Tiend Heeren onder Ossendregt zullen contribueeren
tot de kosten dezer d kcagie tweederde van het veertiende gemet
‘t welk inged kt zal worden ende dat volgens het geent het zelve
b de ind kinge Zal komen te kosten ende zullen niet alleen den
elfden schoof genieten ende proffiteren van alle graenen ende zaat,
dat in deezen nieuwen Polder geteelt en gewonnen zal worden gel ck
als in den ouden Polder d'anno 1651 gebruikel k is geweest maar de-
zelven zullen ook daar en boven genieten en proffiteren voor ra-
batie ofte smaltiende van meekrap en l nzaat, welke aldaar geteelt
ende gewonnen mogte werden drie guldens per gemet.

11

Om alle differenten uit den weg te ruimen welke nog zoude moogen
overbl ven wegens eenige pretensien, welke de respectieve Heeren
van Ussendregt over en weeder tot elkanders laste mooge hebben,
zoo raekende de e gendom aan kreecken,wegen,d ksputten ende ‘t
geent als wanland in de vorige d kage d'anno 1651 is uitgeslaagen
geweest, alsmeede wegens de grond, alwaar den oude zeed k in ‘t
jaar 1682 doorgebroken ende weggespoeld is heeft geleegen, mits-
gaders de aanwassen westwaarts, het staal van den voorse den ouden
D k nog in weezen z nde zo hebben w Maria Henrietta Hertoginne
Douariere van Arembergh en Aerschot in Qualite t voors.a1s voor de
helft Heere van Ossendrecht z nde, voor ons en onze successeuren
in voors.ha1ve heerl kheid ofte voor onze erven gecedeert ende
getransporteert, gel k als w cederen en transporteren mits deezen,
in vollen en vr en eigendom aan den Hoog Welgeboore Cornelis van
Aerssen, heer van Voshol, ende z ne successeuren in de wederhelft
der voors.Heer1 kheid van Ossendrecht ofte aan desselfs Erven alle
de kreecken, wegen ende d ksputten ende a1 het geent in den voorige
en nu nog dr venden Polder als wanlant is uitgeslagen geweest, ende
welke ons noch mogen compteren, alsmede de grond alwaar de oude
weggespoelde D k opgeleegen heeft. Alles voor zoo verre ons part
ende aandeel zich daarin gedraagd ende ten laatsten zullen w
laaten bl ven genieten aan de meergemelte Heer van Voshol ende
z n erven in vollen ende vr en e gendom de nombre van v ftig gemee-
ten goede wel beérfde aanwassen geleegen westwaarts het staal van
de Duden D k, ofte de Duden D k nog in weezen z nde en zulks in
voldoeninghe van De pretentie welke Den Heer van Voshol is hebbende
tot laste van den Doorluchtigen Huize van Bergen, wegens de nombre
van v fhonderd gemeeten op den 25e maart 1722 b verbaal accord
voor Heeren Commisarissen van den Ed. ende Souveraine Rade van
Brabant in ‘s Hage reziderende, aan deselfs Heer Vader zaliger
gecedeert ende verkogt ende b deselve betaalt en dewelke uit de
gorsen en slikken, den Doorluchtigen Huyze van Bergen in den voors.
verdronken en de nog dr venden polder aangekoomen hebbende niet
volkomentle k konnen werden goetgedaan. Derhalven zullen de voorse -
den aanwassen door twee geswooren landmeeters b iedere Heer één
aan te stellen nauwkeurig worde afgemeeten, ende na dat alvoorens
honderd gemeeten aan Den Heer van Voshol daarvan zullen z n toege—
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deelt namentl k v ftigh gemeeten in voldoeninghe van desselfs
voors. pretenties tot laste van het Doorluchtige Hu s van Bergen
ende v ftig gemeeten Die De Heer van Voshol voor z n eigen por-
tie moet proffiteeren, zullen voorts de overige aanwassen tussen
de respective Heeren van ssendregt werde gecavelt ende verdeelt.
Namentl k van het geschey van het Leen van Calfven af, tot het
groote gevallen grontgat d'anno 1682 toe.
Alsmede westwaarts tot den oever van de Riviere den Agger toe zul-
len de verdere aanwassen zuidwaarts het voors. grontgat geleegen
in gemeenschap tussen de beide Heeren van Ossendreght ofte hunne
erven werden bezeeten tot ert d toe de voors. aanwassen beter sul-
len wezen aangeslikt en het de p ne waart zal z n dezelve te ka-
velen ende te verdeelen.

12

Door deeze conventie alsmede dit reglement zullen volkoomentl k
comen te cesseeren ende op te houden alle pretensien welke be de
respective Heeren van Ussendregt tot elkanders laste mogen hebben,
zoodanige dat voor of na de voltrekkinge dezer d kagie, geen pre-
tensie meer, uyt wat hoofde het ook z n mag, zal moogen gemaakt
werden b de respective Heeren raakende het werk der nieuwe bed -
kinge, hetwelke hetzelve direct of indirect mogte concerneren
bl vende voor de meerdere resterende respectieve Heeren in hun
geheel aangaande hunne andere Heerl ke rechten.

13

Deze voors. conventie alsmede dit voors.reg1ement zal geen stand
gr pen ofte effect sorteeren, ingevalle deeze geprojecteerde d -
kagie onverhoopel k geen voortgang mogte hebben, 't z om reeden
van opkoomende oorlog (dat God genaedel ck verhoede) 't z dat de
gelandens van Ossendregt ofte Sandvliet geen favorable Dctroy van
hunne respective souver nen mogte bekoomen, ofte om andere ree-
denen welke zoo gewigtig waaren dat deeze onderneeming geheel k
belet wierde, ofte dat dezelfe tot geen perfectie konde werde ge-
bragt, zullende in dien gevalle deeze onderlinge Conventie alsmee-
de dit voors. reglement gehouden worden als of tussen ons contrac-
tanten nooit was aangegaan geweest.

Aldus ter goeder trouwe gedaan ende gepasseert en hebben deze
voregemelte en dit voornoemde reglement onderteekent in dobbel
ende gecachetteert met het cachet onser wapenen op ons casteel
tot Drooghenbos desen een en thwintigsten decembris een duysent
sevenhondertveertigh

W.G. La Duchesse Douariare d'Aremberg et
Marquise de Savano.

Tot nakominge van het welke ik deze heb onderte kend in dobbel ende
met m n aangeboren adel k cachet bekrachtigd is
's Gravenhage dezen neegenentwintigsten Decembris van dit jaar
een duisend zeevenhonderdveertig
W.G. C. van Aersen.(4).

a » 1
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BEKNOPTE VERKLARING VAN DE ARTIKELEN C.Q. REGLEMENTEN.

De conventie en het reglement regelden nogal wat.
Artikel l geeft de inpoldering in hoofdzaken weer.

Artikel Z geeft de te voeren maten van de grondwerken aan.
Deze bl ken naderhand niet naar ieders tevredenheid te z n

Artikel 3 is in feite een uitvloeisel van artikel 2 en
doet nogal gezwollen aan.é

Artikel 4 voorziet in het maken van eenkaart van het in
te d ken gebied op kasten van de gelanden Een soortgel ke
kaart, op verzoek van Corn. van Aersen door H. Adan anno
1750 gemaakt, treft men in het artikel aan.(pag. 28-29)
Deze halfheer van Ossendrecht had, naar verder zal bl ken,
de meeste belangen in de te vormen polder.

In Artikel 5 wil men de aanpalende polders mede laten be-
talen, gezien deze polders dan beter beveiligd z n.

Artikel 6 regelt het beheer van de te Formeren polder.

Artikel 6 en 7 handelen nogmaals over deze materie doch
men laat in Artikel 7 uitkomen dat Corn. van Aersen de
voornaamste gerechtigde is en de Markies daarom van de
meeste voorgestelde rechten afziet. Van Aersen moet op
z n beurt enige veren in de Noordpolder van Ussendrecht
laten. .

Artikel 8 regelt enkel de w ze van aanvragen van het oc-
trooi c.q. approbatie.

Artikel 9 behelst dat men de reglementen, die men in
1651 invoerde, ook in deze zal volgen.

Artikel 10 geeft aanw zingen over de tienden en de beta-
ling van de kosten der d kage.

Artikel ll: hierin zal men namens de Markies afzien van
bepaalde tweeherige yechten, aangezien bepaalde gronden
reeds door de vader van Corn. van Aersen z n gekocht.
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Artikel 12/13 geven weer dat geen der comparanten nog
op het overeengekomen zal terugkomen behoudens het niet
doorgaan van de bed king.

GOEDKEURING.

De approbatie of goedkeuring liet niet zo lang op zich
wachten en kwam reeds op 17 januari in het bezit der o—
vereengekomenen.(5). Al b al een zeer l vig document
waarvan de inkt door de t d zeer vaag en de tekst vr
onleesbaar is geworden.
B nadere bestudering is men vr wel niet van de voor-
gestelde tekst afgeweken.

Artikel 2 l kt b de Heren Hoogmogenden niet goed gevel-
len te z n. De Haagse Heren vallen over de extra zwaar
aan te leggen d k. Of men te Ossendrecht met de wat prot-
serig aandoende taal wat hoog van de toren geblazen had
weten we niet, maar Staats—Brabant had als generaliteits-
land in Den Haag niet veel in de melk te brokkelen.
Uok de ingelanden z n niet "weg" van de zware d k.
In een schr ven,d.d. 28 januari 1741, van Maria Henrietta
van Aremberg als waarneemster voor de minderjarige Prins
Karel Tzulsbach — Markies van Bergen op Zoom, die toen
nog geen 17 jaar oud was — en Cornelis van Aersen bl kt
de afkeuring van Artikel 2 duidel k en z antwoordden:

"Dat w niet begeeren dat gemelde bewoording clausul ofte
periode zoo stiptel k ende strickt achtervolgt werden
om den geprojecteerden nieuwen d k in z n aanleg hoogte
en breete zoodanige swaarte te geeven als in het tweede
articul gemelt is. Als z nde geinformeert dat zulks bui-
ten noodzakel kheid is of zoud s n en de kosten van dee-
ze voorseyden d kagie merkel k verzwaren zoude. Nemaar
dat den aanleg hoogte en breete van desen gemelte zeed k
in de swaarte zal mogen volstaan met die te maken inge-
volge de profilen en de begrootingen van de Heer D k—
graaf Directeur van deze d kage en de daerop gevolgde
approbatie van de Heeren Hooft Ingelanden in desselve
geintesseert z nde.
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Derhalven hebben w goetgevonden gel k als w goetvinden
mits desen om mergemelte tweede articul van onse voors.
conventie ende reglement in zoverre te altereren en de
te veranderen." (6%

Ze hopen dat dit artikel nu in Den Haag genade zal vin-
den, wat ook het geval was.

VUORBEREIDINGEN.

De voorbereidingen en verdere besprekingen vooraleer men
tot de uitvoering van het plan kwam moeten nogal wat t d
in beslag genomen hebben. Het zou eind 1742 worden eer
men tot werkel k handelen kon overgaan.
Deze voorbereidingen waren er dan ook naar. De neerslag

ervan staat in het bestekboek, waarvan we b deze het
titelblad zullen weergeven. Under de titel "het bestek-
boek" zal de lezer bemerken wat voor geweldig karwei de
inpolderingvwl was.

HET BESTEKBOEK.

Het bestekboek is een zeer l vig boekwerk en is 0nmoge—
l k in z n geheel weer te geven. We zullen echter trach-
ten de lezer een idee te geven hoe de werken partieel
werden aanbesteed.
De bestedingen liepen van 19 november 1742 tot 8 novem-
ber 1746. De D klegging omvatte 49 artikelen en het leg-
gen der verkorting 18 artikelen. Zoals al onder "Voorbe—
reidingen" weergegeven was het een geweldig karwei.
We zullen ons dan zeer moeten beperken in de beschr ving
van de uitvoering en alleen dat vermelden wat voor de
lezer interessant zal z n. W zullen een opsomming pro-
beren te maken van de betrokkenen; wat ze deden en waar
ze vandaan kwamen.

Het is in Feite zeer moeil k een goede beknopte weergave
te geven van z0'n groot werk, dat tot in details was uit-
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gewerkt. Toch wagen we een poging hierin te voorzien.
Elke b drage tot de geschiedenis van een bepaald gebied

rris er immers een, en indien een b drage op de ware fei-
ten berust, oak nog waardevol.

BESTEDINGEN

In aanleg genoten de aannemers, die tussen de eerste en
de zevende
Zeed k dit
premie van
twee vaten

besteding van het "kar- en kruywerk" aan de
tot genoegen zullen hebben opgeleverd, een
twaalf zilveren ducatons, z n arbeidsvolk
bier met p pen en tabak, zes stopen genever

voor een Fooi. De aannemer van het vletwerk aan de d k
kreeg b goede oplevering van de eerste tot de zevende
besteding een premie van vierentwintig zilveren ducatons
en z n arbeiders een dubbel anker w n en p pen met tabak
tot Fooi. Een aardige geste 20 te zien.
De aanle ers der'We amtin Kade" enoten ook weer eld99 9 9 9
en spiritualién.

N0. l. Van de d k, lang 85 roeden, aanbesteedr 19 n0vem—
ber 1742 aan Cornelis Severeyns uit Santvliet voor
f 95 de strekkende roede. H was voorzien van twee
goede borgen zoals in alle gevallen was voorge-
schreven.

N0. 2.
Lage Zwaluwe voor f 95 de strekkende
als

N0. 3. Lang 90 roeden. Aangenomen door Arie
van

f 290 de strekkende roede. Datum als

N0. 4.

Lang 55 roeden. Aangenomen door Aart van D k uit
roede. Datum

boven.

Kuyk, Gerrit

Houwelinge en Corn. de Jonge uit Werkendam a
boven.

Lang 100 roeden, a f 290 de strekkende roede door
Arend Kuyk uit Werkendam. Datum als boven.
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N0. 5. Lang 75 roeden. Aangenomen door Alexander de W s
te Hooge Zwaluwe a f 99 de strekkende roede.
Datum als boven.

N0. 6. Lang 90 roeden. Aangenomen door Hendrik Rombouts
te Santvliet a f 75 de strekkende roede. Zonder
datum.

Schenkel—0F separatied g tussen Ossendrecht en Santvliet.

N0. 8/9. Ieder 25 roeden lang. Aangenomen door Merten Up-
stroom te Dongen voor resp. f 23 en f 25 de strek-
kende roede. Datum: 19 november 1742.

No.9/10. Ieder lang 25 roeden, resp. door Maarten Opstroom
/11 te Dongen en Alexander de W s uit Hodge Zwaluwe

voor f 26 de strekkende roede. Datum als boven.

No.12/13.1eder lang 25 roeden. Aangenomen 12 en 13 door
/14 Machiel de Gans van Geertruidenberg voor resp.

f 27 en f 29 de strekkende roede. N0. 13 door
Laurens Spoelman uit de Langstraat a f 29 en tien
stu vers de strekkende roede. Datum als boven.

No.15/16.1eder lang 25 roeden. 15 en 16 aangenomen door
/17 Cornelis de Bruyn, wonende te Lillo voor resp.

f 39 en f 43 de strekkende roede. N0. 17 aange-
nomen door Jacobus de Wilde uit Moerbeke voor
f 42 en tien stu vers de strekkende roede.
Datum als boven.

No.18/l9.Ieder lang 25 roeden. No. 18 aangenomen door
/20 Paulus de Schr ver uit_Hulst a f 25 de strekken—

de roede. N0. 19 aangenomen door Gerrit Lammertse
uit Ouwend k Noord-Holland a f 40. N0. 20 aange-
nomen door Dingeman van Rukven uit Santvliet a
f 35 de strekkende roede. N0 20 is nadien uit-

gevoerd door Dingeman van Rukven a f 57 de strek-
kende roede. Datum als boven.
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No.21/22.Ieder lang 25 roeden. Aangenomen door Dingeman
/23 van Rukven, Maarten Upstroom en Adriaan Anto-

nissen uit Ussendrecht voor resp. f 27, f 30
en f 30 de strekkende roede. Datum als boven.

No.24/25.Resp. lang 25 en 35 roeden. No. 24 aangenomen
door Adriaan Antonissen uit Ossendrecht en no.
25 voor f 29 de strekkende roede door dezelfde.
Datum als voren.

Verkortinge vanaf de aanwas waaronder begrepen het ver-
hogen van de aanwas "ter lengte tot den Schenkeld k".

Nos 1/2/3 resp. 110, 120 en 134 roeden lang. No. 1 aan-
genomen door Hendrik van Dam uit Doel voor f 12
de strekkende roede. No. 2 door Gerrit Lammerts
a f 18 de strekkende roede. No. 3 door Willem
Dielen de Peuter uit Ussendrecht a f 5 de strek-
kende roede. Datum als voren.

Het maken en leggen van een houten"s1u s".

Gegund aan Adriaan van den Elsacker, meester—timmerman
uit Santvliet, voor f 1050. Datum 24 november 1742.

Het graven van een bermsloot, lang 100 roeden, strekkende
oostwaarts tot aan de heide.
Aangenomen door Machiel Scheepers a 8 stu vers de strek-
kende roede. Datum 9 december 1743.

Het graven van een bermsloot langs de Schenkeld k begin-
nende aan de draai van de "Capitale D k" en gaande oost-
waarts tot aan de "Schapendam" in twee percelen.
De maten z n onduidel k. Aannemers waren Maryn v.d. Vorst
a 9 stu vers de strekkende roede, Hatth s Bogers a 9 stu -
vers, Jan Gysen voor acht stu vers en Staas de W s voor
acht stu vers de strekkende roede. Deze aannemers waren
Dssendrechtenaren. Datum 9 december 1743.
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Het maken van een polderweg beginnende aan de Aanwas en

strekkende tot aan de Schenkeld k alsmede het graven van
sloten ter weersz den in drie percelen.

Perceel 1. Aannemer Cornelis Swagemakers: 110 roeden a
30 stu vers de strekkende roede.

Perceel 2. Z nde 120 roeden lang. Aangenomen door Basti-
aan van Raamdonk a 25 stu vers de strekkende
roede.

Perceel 3. Lang 130 roeden. Aangenomen door Jan van Meer
voor zeventien stu vers de strekkende roede.
9 december 1743. Z waren mensen uit de streek.

Het graven van een buitenbermsloot langs de zuidz de van
de Schenkeld k van de Noordpolder van Ussendrecht (Ouden
D k) in twee percelen.
Perceel 1/2: Adriaan Antonissen uit Dssendrecht a 7% stu -
ver de strekkende roede. Datum 9 december 1743.

Het maken van een seperate of scheisloot ter plaats van
de zogenaamde Zouteweg (zie kaart) alsmede nog het graven
van een watergang volgens afbakening.

Aangenomen door Jan Swagemakers voor 8 stu vers de strek-
kende roede. wat betreft de scheisloot en de waterloop
vanaf denieuwe sluis richting Schipperskilz deze is aan-

genomen door Clement Pieters a 8 stu vers de strekkende
roede. Datum 9 december 1743.

Aanbesteding op 14 maart 1744 van het verhogen van "eenige
hondert" roeden Schenkeld k in negen percelen.
Het eerste perceel op de Pankreek (zie kaart) ter lengte
van dertig roeden en ter weersz de nog 5 roeden, dus veer-
tig roeden.
Aangenomen door Hendrik van Dam a f 4 en tien stu vers
de strekkende roede.
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Het 2e perceel: een lengte van 75 roeden. Aangenomen door
Jan Geysen voor 23 stu vers de strekkende roede.

Het 3e perceelz 50 roeden. Aangenomen door Jan van Hoof
voor 35 stu vers de strekkende roede.

Het 4e perceel: lang 75 roeden. Aannemer als voren a 30
stu vers de strekkende roede.

Het 5e perceelz lang 50 roeden. Aangenomen door Jacobus
Schroeyers voor f 2 de strekkende roede.

Het 6e perceelz lang 25 roeden.Aangenomen door Hendrik
Gregoor a f 2 de strekkende roede.

Het 7e perceel: lang 50 roeden. Aangenomen door Cornelis
Carpentier voor f 2 en 5 stu vers de strekkende roede.

Het 8e perceelz lang 125 roeden. Aangenomen door Tobias
vanBmnmn voor f 4 en 5 stu vers de strekkende roede.

Het 9e perceel: lang 115 roeden. Aangenomen door Adriaen
Antonissen voor f 1 de strekkende roede.

De lezer zal bemerken, dat de "eenige hondert" roeden er
nog a1 wat waren. Rustig kan men stellen dat er nogal
wat "zak" in de nieuwe d k zat en gezien de middelen, die
men noodwendig voorhanden had om d ken aan te leggen, al-
lerminst een wonder. De meesten van deze kleine aannemers
waren uit de streek.

Het verhogen en verder markeren van de kapitale d k boven
en omtrent de "sluis" en enige roeden bermsloot en het
maken van een appril.

Ten 1e. Den appril in de hoop aangenomen door Hendrik Re-
goor voor f 58 op 15 mei 1744.

Ten 2e. Het verhoogsel van de kapitale zeed k boven de
sluis. Eenentwintig roeden. Aangenomen door Adriaen
Antonissen voor negen guldens. Datum als voren.

Ten 3e. Het graven van den nieuwen bermsloot onder den
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nieuwen Schenkeld k beginnende west de Koeleweg.
Lang honderd roeden. Aangenomen door Jan van Broek-
hoven a 7 stu vers de roede. Datum als voren.
Het resterende gedeelte van de bermsloot tot aan
de verder gegraven sloot aangenomen door Adriaan
Verhoeven voor 6 stu vers en 8 penningen de roede
Datum als voren.

Het graven van een sloot vanaf het zuiden van de
waterloop en eindigende aan het Kasteelstraatje.
Aangenomen door Adriaan van Beek voor 9 stu vers
en 8 penningen de roede. Datum als voren.

Het graven van een sloot gel k aangewezen is aan
de Verkortingsweg en vanaf de waterloop. Aangeno-
men door Adriaan van Beek voor 4 st. en 8 pennin-
gen de roede. Datum als voren.

Het uitdiepen van het haventje en het maken van "een
Hbequaame havekaay en het maken van een bermsloot.

19 juni 1744.

Ten 1e

Ten 2e

Ten 1e

Ten 2e

Ten 3e

Het verdiepen van het haventje en het maken van
het "hooft ofte kaay". Aangenomen door Jos Bos-
gaarts voor f 150. Datum als boven.

Het verdiepen van de sloot. Aangenomen door Staas
de W s voor 2 stu vers de roede. Datum als voren.

Het afschuieren en verlagen van de Verkortingsweg
beginnende"omtrent den Soetenkeel". Aangenomen
door Jan van Meer a 19 stu vers de roede.
Datum 25 juni 1744.

Van paal 2 tot paal 3: z nde 25 roeden. Aangeno-
men door Michiel Adriaansen a 18 stu vers de roe-
de. Datum als voren.

Van paal 3 tot 4: 25 roeden. Aangenomen door Jan
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Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

Ten

4e.

5e.

6e.

7e.

8e.

9e.

1Ue

11e

12e

13e

14e

:10 V
van Velthoven a 18 stu vers de roede. Datum als
voren.

Van paal [|_ _ 5: 25 roeden. Aangenomen door Math s
Me s a 19 stu vers de roede. Datum als voren.

Van paal 5 _ 6: 25 roeden. Aangenomen door Math s
Me s a 19 stu vers de roede. Datum als voren.

Van paal 6 _ 7: 25 roeden en de aarde aan te bren-
gen aan beide kanten. Aangenomen door Jan Willem-
se a f 1 de roede. Datum als voren.

Van paal 7 — 8: 25 roeden de aarde aan te brengen
half en half. Aangenomen door Jacobus van Meerkeos
21 stu vers de roede. Datum als voren.

Van paal 8 — 9: 25 roeden. Aangenomen door Hendrik
Regoor a 19 stu vers de roede. Datum als voren.

Van paal 9 - 10: 25 roeden. Aangenomen door Jos
Bogaats a 19 stu vers de roede. Datum als voren.

Van paal 10 -

drik Regoor a

voren.

Van paal 11 -

11: 25 roeden. Aangenomen door Hen-
19 stu vers de roede. Datum als

12: 25 roeden. Aangenomen door Adri-

a

aan Verboven a 19 stu vers de roede. Datum als boven.

Van paal

Vermalen

Van paal
Vermalen

12 -

a 19

13 -

a 19

13: 25 roeden. Aangenomen door Jan
atu vers de roede. Datum als voren.

14: 25 roeden. Aangenomen door Jan
stu vers de roede. Datum als boven.

"Tot tegens den Schenkeld k lang 28% roede de
aerde tot aan den bermsloot te brenge aan de west-
syde van den weg en de aerde op den gemelte weg
leggende zal den aannemer moeten afreeén op egaale
leegte, enz.,enz." Aangenomen door Jaoobus Meer-
kens a 21 stu vers de roede. Datum als voren.
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Het verhogen en "aankleden van een gedeelte van de kapi-

tale zeed k op perceel 3. Het maken van een op en affril
het verbreden van enige sloten."

Opril en afril zuidwaarts de sluis aangenomen door

Hendrik Gregoor voor f 49. Datum 29 juli 1744.

Het aankleden "van samen 45 roede Zeed k aen perceel
no. 3." Aangenomen door Jan G sen a f 2 en negen stun-
ver de roede. Datum als voren.

Het verdiepen van de sloot tussen de smalle en brede
landen vanaf de Nieuwe Sohenkeld k tot op de Putoor-
kreek a 1 st. 2 penningen de roede aangenomen door
Matth s Bogaers. Datum als voren.

Item vanaf de Putoorkreek tot aan de watergang a een
stu ver 2 penningen de roede. Aannemer als no. 3.
Datum als voren.

Het graven van een sloot westwaarts van de verkor-
ting van den bermsloot van den Nieuwen Schenkeld k.
Noordwaarts tot in de Jan Barenskreek. Aangenomen door
Staas de W s a 3 st 8 penningen de roede. Datum als
voren.

Item noordwaarts van de verkortingen tot in de Jan
Baerense kreek. Aangenomen door Jan Bogaers a 3 stun-
ver en 6 penningen de roede. Datum als voren.

Item Uostwaarts de Verkortingsweg beginnende in de
Jan8aerammkrem<’ en zoverre als zal worden aangewezen.
Aangenomen door Jan van Hoof a 3 stu vers en 4 pen-
ningen de roede. Datum als voren.

Het graven van een sloot westwaarts van de Verkorting.
Aangenomen door Jan Aerts a 3 stu ver en 2 penning de
roede. Datum als voren.

Het uitgraven van drempels in de sloten en het maken
van een voet aan de afril aan den Nieuwen Schenkeld k.
Teneinde de Verkortingsweg in dier voegen als op de
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Koeleweg, enz. Aangenomen door Matth s Bogaers voor

f 5 en 10 stu vers. Datum als voren.

10. Het uitdiepen van de sluiskil die laatstel k door
Corn. Swagemakers gegraven is. _
Aangenomen door Hendrick Gregoor voor ll stu vers en
4 penningen de roede. Datum als voren. (7%

Het bestekboek van de Zuidpolder gaat zo nog b na einde-
loos door. Het betreft dan in feite meest reparaties en
voorzieningen die met de Feitel ke inpoldering niet veel
van doen hebben. Er is door de vele opsommingen al veel
geduld van de lezer gevraagd zodat we ons verder nog met
enige nuttige byzonderheden zoals de grootte van de pol-
der, de kosten en wat andere wetenswaardigheden zullen
bezig houden.

POLDERREGLEMENT.

Het reglement, waarnaar iedere betrokkene zich te richten
had, werd goedgekeurd op 5 april 1745. Het omvatte 36
afdelingen in f0li0's recto en verso, ofwel 20 pagina's.
(8). Het document is derhalve te lang om hier weer te
geven.

REGLEMENT VAN DE HAVEN VAN DE ZUIDPOLDER.

Dit reglement is in druk uitgegeven. Vastgesteld op 16
december 1744 en
fraai drukwerkje

uitgegeven in l745.(9). Het is zulk een
dat de lezer hiervan een copy in dit

Het lettertype is niet van onze t d,artikel aantreft.
maar alleszins de moeite van het aandachtig doornemen
waard.

DE KOSTEN VAN DE "DIJKAGE".

Over de kosten van de d kage z n er binnen hetzelfde
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inventarisnummer twee visies ofwel berekeningen aanwezig.
(10). Volgens de eerste memorie, juli 1745, is de polder
groot 826 gemeten en 203 roeden waarvan 55 gemeten en
168 roeden kreken. De kosten zouden f 284 per gemet be-
dragen hebben onder aftrek van 55 gemeten "onland".

Volgens de tweede berekening was de polder 824 gemeten
en 236 roeden groot waarvan 55 gemeten en 226 roeden
"braecken". Kwam men in het eerste geval tot een totals
besomming van méér dan f 200 U00,-—, de tweede berekening
stelt de kosten op f 182 253,—— op een "zuivere" opper—
vlakte van 771 gemeten en 168 roeden ofwel f 235 per
gemet. Ziedaar twee uitkomsten.
Een vr goed houvast geeft ons de kaart van landmeter
H. Adan d.d. 21 november 1750. (zie b gaande kaarth
In de titelatuur van de kaart van de Zuidpolder geeft
h weer dat de Zuidpolder 826 gemeten en 203 roeden
groot is. Mogel k z n met "braeck" en "onland" nog wat
buitend kse gronden, kreken of gorzen bedoeld, al is
dit niet waarsch nl k.
Veilig mogen w stellen dat de Zuidpolder na de bed king
en na aftrek van onland ruim 771 gemeten aan bewerkte
grond groot is, en de kosten van de bed king i f ZOO U00
hebben bedragen. Een reusachtig bedrag voor die t d.
B het doornemen van de dossiers is schr ver herhaalde
malen "op de hoog opgelopen kosten" gestoten.

CALAMITEITEN.

Terw l de bedr fskosten al tegenvielen bleven calami-
teiten in de volgende jaren geld vragen. In 1757 waren
er werken tot een bedrag van f 3323. Zolang de westel ke
d k "zeed k" bleef, en dit was h tot 1809, waren er
door"braeken" en stormvloeden meermaals kostbare repara-
ties nodig. '



F_ 5:9!__‘ 1...!‘H’\ I_n__ V_
l»_.‘J_\\\>_ _

___I‘)I_7'_

\‘\>_‘&__\‘__ _.v7‘__D_|_
'__ >‘W __> 'I >_I

_>I ___w\¢__'IV IY_n'':__’,1

__>__£A__0Uy_‘

‘I_I

__ ‘_N_.H~_N_‘I

_V_:Y‘.IY,2‘

‘FM,Q!‘___'__‘

~‘A)~>‘__n_>_l‘ ‘_'k_____‘_J_‘v_

__ I\

‘__‘_’\v_

___1‘P_ V \\“\ _\W_‘"M§_‘“§mr3~_iw“\ W‘W'|w‘_J’_ _4V “k“_“w_“_R

ppM_pp\m\\xmM_N$k_gx__~_H~_\\w% ,$_,_n_Q~__“Q\¢*_V p:\~§,H,_§w\m,

§N,agmségW%N%,&$R§MQ{p§m WvMpJ__W_§_§\&$\~m§%§\~%\x¢§w%ag_N|§a\$§\__‘*_\‘_‘_“___u“‘_:§\A_’,’>_‘_$\W\__g,W‘Qv\‘__\__“‘_\\_M_q__Q\_ ‘\\\\ ‘~__AWN§~&\iA_%w\\%Q“A|“Q|“N§N.,N®__£~\§\*|__sS\U\Av_~_AW§§\“_“_@_N\__\N___QQgo,“%§\N6_$Q®®\N§pp ,_~,@:_WK_xk§_V a_$@V?‘pNagx“\M_§?__v,w_w_'@w~i_,miai,'“®$$w_uQ\&"@u\QW\\_3§“_\‘}®=_\_=_\_‘__\%w\!‘Q__§W_u__k\.~_\__§\_(___M__~__\%\n_)_&~§__\N@w$_§§‘\_~F§k%§J\~\w\+_w~N\-"\“=\9“\\1___$§§§=“_§¥~Q__,_~’~;\__,1€Q$:\“’__:v___~__>_S_M“~_m‘+:W*_“V‘k§*_m§~3\\§\§~_\__§s__\gg\_s\Smag§_§M__£§wim___,J?_§@_$ §§M“W*lQgs“A“§§\§‘@“$\\_36*‘____“~_§\__@‘__:%___M_‘N§N§\N~$@__&_fmVQ¥mQ_*’WM’mq{S

MO“(Q@§5Eé§‘N‘__*__€§$\~\§\%$&‘u§V, _*$§\\U
~\~X___{“&‘®mU__\“_QQGQ~Q\Q\$_ta§__\~‘§\§\Wag“kQ\N§\\&__w§%\3%‘yamZH~N\§__\__yak?“_§_§_ap§mgQ3§_NN%§¢__®Ng®_tW§éwmp€~§W§j‘§

F__, ,__

Ap  t,O=__UMM‘_r_*_v_i__ _‘I \__ _"_4__‘ _‘’___;_‘___‘___A_
‘_I__;*__:_\_J/F‘J,__>A ‘ G‘Myv __H‘_V_’_’__\‘Qk___,__\_ _N

_‘ _____\ __|d&'__,I_ _4__‘MAh_~__"____ b‘”__ [WV’__4L_‘"\___VAW‘WJ_P_
4YI‘ _‘ _I__‘_‘vi:I_.I’I IHa_ r_‘_____ __>’_‘__ ___xv?“,7_4__M‘|_x'_‘indI\I“_''4__vk:___UR‘

<_‘M4_‘II 4I¢ _Wt‘V‘___<_ __I _ATN_‘Hv“___(_lA"_,__W‘‘U,w‘Am__H__‘L‘__I_‘+_‘_'LV‘|L__II V‘_ >_~___‘' __‘v____ __*‘LWV__ ___ ‘‘_‘x_\w“‘Q __‘__I'___‘___I‘I___ V__ti_twp’:,4‘4“7q__’\___ _’‘H___'<__“__7I‘ _Vh’

___ ‘U‘'§"‘ _u___‘HA__A‘ _‘__________‘>____4_“v_‘__w__J___ ___“K___‘___%V ____“‘_‘___ _‘

_______v_h‘__A“\\__ -1.~_V)__,__>'_H_“__V‘>_V~_‘»__Y____(>V ‘J1_“___‘'___‘II’v_‘p__‘‘_i_’'I‘_I‘;Y_‘___"‘__4r____{d__"_H____\__'H,__ ‘f_I_‘4___‘\__‘_WA3J‘__‘“_'__‘\"K:I'___I,’_____‘____U‘___‘_“_\_}>_‘_I__I___,___

_1__,TM__£1",_~M__,pV”___,__

I _'__A_JI__"JV__ _ _V‘____l‘_Av__L__V _

r

TI ___‘_W‘IhmlL‘>vV _'-'v"_'~Y‘-v‘w‘-an_‘__vH_:d____,“_‘_“____H:2_~_J_ ‘v‘_w>v_|"M%W_‘$4__‘.__k,‘"“'(“;‘A‘_"fwi____pr___
_v_44,’ >I_>_“Y_v l‘__“’H'_‘‘h_v_yr‘.4__*_“yI__,'__"v___‘ 2‘‘ 11‘__‘“

'__X ___I3%H__W‘IN_M_q__'_h_h__vxx‘I ‘ _‘,__‘"’__v_>‘_k_‘Q,‘"Mm___,__‘___“__"_."\"_‘__‘‘yr’____‘ ,3‘__ ‘rt’_‘__!‘_ ___ ‘Ln_"__‘____J.3_'V__K>‘’____v""__'F‘_4~h__"_t3_\“mm_‘ ,"vi‘X\_ >4 __1_:__'A‘>WL_l ‘A{F__M_)_‘N>\__\W_':_*?‘~>'_’__'_¢_U_“Lu,‘_iH:>KO‘\ II __‘ ‘_t‘___‘_____"‘_|_1‘_ _,“rt‘_‘_“_‘_7 ."___\_A’__“____ __I_‘___.l_"‘\___tr_‘_d_\:_7_x_|_>.v'_‘k‘,____'__*I‘__d._,“__4 _‘“I_d‘‘_Ml_’"n_"_'_>“Y_'_____V____ ‘_ __‘‘\_‘l_

_\v_|__’_“’J__‘‘'I t‘$v_v_v_ _v__J‘M_v|‘A:__‘\4__N_'_lo‘_r___'H__‘ __‘ __''_ _'_1_‘x__I1”U__v

_I_' _‘___

k_h\_I__3y‘WI _____l“"_,‘_ _‘ ‘\EHrg
tr_ ‘___"a‘__‘‘__VII ‘V’v_‘_ _‘__U___‘__‘> ‘___‘Mz_h‘_A _‘_‘\‘_',‘‘LpfH‘A_I

_Y‘I‘ “M.____“yr__‘‘H___‘)_"w____K‘IT‘El‘,,)VK_\



47

DE ZEGGENSCHAP.

Zeggenschap hadden de eigenaars en de gelanden. De voor-
naamsten waren de Van Aersens, die, en we verw zen naar
het contract, het in de Zuidpolder in feite voor het
zeggen hadden, gezien de Heer van Bergen het grootste ge-
deelte van z n rechten aldaar tegen rechten elders had
afgestaan. B overdracht van bepaalde rechten aan de Mar-
kies van Bergen in dato 16 Februari 1768 (ll) noemt men
Maria van Aerssen "Maria Baronesse van Aerssen tot Voshol
Vrouwe van den Zuytpolder onder Dssendregt, etc.,etc."
Met deze transactie was het echter in feite een afgelopen
zaak voor deze Familie.

BESLUIT.

In wezen een verhaal over c fers, oppervlakten, regle-
menten, en "grote" mensen. Daarnaast dan ook nog vermel-
dingen van aannemers. Wat ze aannamen en waar ze van-
daan kwamen. Maar, toch te weinig over de gewone man die
met z n zweet en inzet deze polder op de zee heeft helpen
herwinnen. De namen van de kruiers, de krammers, de na-
men van de paardeknechten, wier paarden moesten stampen
en lasten trekken. Z z n nergens te vinden. Evenmin
die van alle anderen, die ook niet genoemd z n, maar toch
hun beste krachten in deze polder hebben gelaten. Met
ook hen in de herinnering terug te roepen willen we ein-

Hoogerheide, medio november 1986. Alf. J. P nen.
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AFKDRTING:

A.R.R. Algemene Raad- en Rekenkamer van het oud archief
Gemeente Bergen op Zoom.

NOTEN: .

1. Inventaris archieven A.R.R., door W.A. van Ham.
Blz. 73 deel 1.

2. Inventaris archieven A.R.R., deel 1 passim en inven-
tarisno. 2626 A.R.R.

3. A.R.R., inventarisno. 1583 in dato 1740.

4. Acte van approbatie in dato december 1740,
inventarisno. als voren.

5. Missive van de Vrouwe van Arembergh en Cornelis van
Aersen in dato 28 januari 1741. Zie noot 3.

6. Bestekboek van de Zuidpolder. A.R.R., inventarisno.
1615.

7. Reglement van de Zuidpolder. A.R.R., inventarisno.
1616.

8. Reglement van de haven van de Zuidpolder. A.R.R.,
inventarisno. 1618.

9. Memorie van kosten omtrent de bed king van de Zuid-
polder. A.R.R., inventarisno. 1620.

10. A.R.R., inventarisno. 1621.

11. A.R.R., inventarisno. 1625.

KAARTEN IN VULGORDE:

A. Kaart van Abraham Bollaert in dato/anno 1654.
A.R.R., inventarisno. 810.

B. Gedeelte situatiekaart no. 2 uit brochure "Schelde en
R n verbonden" door W.A. van Ham. Zie de no's 27 en
28: Bed kingen Woensdrecht t/m Ossendrecht.

C. Kaart Henri Adan van de Zuidpolder in dato 21 novem-
ber 1750. A.R.R., inventarisno. 2629.

D. Kaart, Henri Adan. Percelen in de smalle landen tot
aan de grens met Zandvliet. A.R.R., inventarisno.
1396 AD 1762.
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DEEL 11

”De Pottenbergen”

'/.,' M|

_/

Bekende en onbekende,
typische en zo maar gewone,

leuke en vergeten hoekjes en plekjes
in ons dorp

met elk z n eigen
wetenswaardigheden.

(De echte Pottenbergen)
We kennen in ons dorp de woonw k: "de Pottenbergen"
met o.a. de bejaardenhuizen en de geriefl ke woningen
achter en nab het politiebureau

L . ._7 L
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Huisje aan de Pottenbergen.
Uit: Fotoverzameling Fam. Hugens-Verbruggen.

Vier Windenlaan met zicht op de Pottenbergen.
De hoge bomen groeiden op de "Spokenberg".
Uit: Fotoverzameling Fam. Hugens - Verbruggen
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Maar de eigenl ke Pottenbergen z n de bossen en terrai-
nen van de Waterleiding M "Zuid-Beveland". Thans:
Waterleiding M "Zuid—West-Nederland",
Woongebied en waterleiding-gronden grenzen wel aan el-
kaar, dus begr pel k dat de woonw k ook als "Pottenber-
gen" de geschiedenis is ingegaan. De naam "bergen" is
overduidel kz er liggen verschillende heuvels: de "Koe-
pel", de "Spokenberg" en de"Zave1berg". ‘t Is een prach-
tig natuurgebied.
Door de bossen van Ossendrecht en Calfven loopt een lan-
ge dreef, de Schapendreef, een rechtstreekse verbinding
met Hoogerheide.
‘t Is een brede zandweg, afwisselend st gend en dalend,
gedeeltel k zeer moeil k ber dbaar, omgeven door veel
ongerepte natuur.
Hebt ge er wel eens erg in gehad, wat een prachtig zicht
U hebt, als U boven aan de hoek Vier Windenlaan — Scha-

pendreef staat en U k kt recht vooruit richting dorp.....
0m te genieten van zo'n natuur.....
Vooral als de vele hoog opgegroeide naald- en loofbomen
in hun volle pracht staan.

Een ander mooi uitzicht in deze buurt kr gt ge als U b
de kruising Vier Windenlaan - Trambaan staat en richting
polder k kt. Dan ziet ge voor U eerst de zandgronden lig-
gen met de boerder en en daarachter de w dse polders met
ook weer boerder en, maar tevens de kreken en de kreke—
bossen en de mooie met bomen begroeide d ken.
En weer daarachter, aan de horizon, ziet men de Schelde
waarover de zeeschepen van en naar de havens van Ant-
werpen "stomen". Als 't hoog-water is en de zon sch nt
op dat water, dan l kt het of er een zilveren band loopt
tussen land en lucht, waarover de schepen zoetjesaan
voortschuiven en verdw nen achter de d ken met bomen.
Hier hebben we één van de vele mooie uitzichten in
onze streek.

tn
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Wat die r en bomen op de d ken betreft, het volgende:
We reden met een zestal Canadezen (landbouwers) die hier
op vakantie waren door onze en de Zeeuwse polders. Het
interesseerde hen heel erg. We kregen veel positieve op-
merkingen, maar 't vreemdste voor ons was toch wel hun
bewondering voor die d ken met bomen! Prachtig! Zo iets
kenden ze niet in hun Canada. Eigenaardig, dat mooie was
ons nog nooit Z6 opgevallen, maar door hen gingen onze
ogen ook voor deze pracht open.
Maar nu terug naar onze Pottenbergen.
Vroeger lag ‘t hele bosgebied van de Waterleiding open
voor iedereen.... tot er begonnen werd met vernielingen.
Toen is men overgegaan tot afsluiting van een gedeelte
van de bossen en de terreinen b de gebouwen. Maar 't
grootste deel is nog vr wandelgebied en er kan nog
volop genoten worden van de ongerepte natuur. Vooral,
als ‘t gesneeuwd heeft of als de bomen door de r m om-
getoverd worden tot iets feeérieks, komen er veel be-
zoekers van genieten.
W kennen het thans afgesloten gebied nog heel goed uit
onze kinderjaren. Wat hebben we er gespeeld en geravot,
van de "bergen" gerold en in de Zavelberg "huiskes" ge-
bouwd! Veel mensen mochten er zavel komen afgraven om te
gebruiken b het metselwerk. Er kwamen daardoor dik-
w ls steile hoogten te liggen. Heel b zonder waren dan
de verschillende zandlagen te zien. Je zag tussen de
zandlagen dikw ls lange zwarte "schurftlagen", en daaron-
der de heel 1icht'gr ze.
Dat lichte zand werd door de zandboeren afgegraven, met
de kar naar huis vervoerd en daar in grote kuipen "ge-
wassen". Na verschillende wasbeurten werd dit zand mooi
wit. Het werd met de kar uitgeleurd langs de huizen. o.a
door de bekende families Maas en Dosterbos. Met enkele
emmers zand waren de huisvrouwen gesteld, om er in
"den uis" de vloer mee te bestrooien. Dat was een werkje
voor de zaterdag. "Den uis" kreeg een goede beurt en
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daarna werd er met b na gesloten vuist een straal zand
gestrooid. Rond de tafel, voor de kast en de kachel
brachten ze versierende randen met Figuren aan. "Den uis"
was nu verboden terrein tot zondag-namiddag. Mocht er
familiebezoek komen, dan werd dit feestel k ontvangen in
de "schone kamer"
Er werd vroeger ook een liedje gezongen over dit witte
zand:
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Maar ‘t witte zand werd ook gebruikt om b.v. de messen
te "wetten", te sl pen. Men gebruikte daarvoor de "wet-
plank", die na 't gebruik werd opgehangen aan een sp ker

in de stal.
I 0p ‘t eind van de

_v ‘ ' ‘ plank was vaak een
,1 . i

»’ 2 Qf g“' bakje getimmerd om

.'t zand in op te

I
fl mes heen en weer te

vangen. Door het

/1 schuren over de

u » plank met wat zand
erop, werd 't weer vl mscherp.
Dok werden de zeren "ketten" (vorken) en lepels met dit
witte zand glad geschuurd.
lets zeer aparts met dit witte zand was 't volgende:
In onze R.K. kerk wordt o.a. de H. Gertrudis vereerd.
Z is patrones van onze parochie. Haar beeltenis komt
ook voor in ‘t wapen van de Gemeente Dssendrecht.
Zn werd vroeger aangeroepen tegen muizenplagen. Daarom
werd er in alle vroegte op 17 maart, haar kerkel ke
Feestdag, voor de dienst van half zeven door de priester
zand gew d. Dit lag in een flinke kuip achter in de kerk.
Na de dienst kon iedereen ‘t gew de zand in een meege-
brachte papieren zak mee naar huis nemen en 't daar
uitstrooien op de door de muizen_ge1iefde plaatsen.
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In de waterleidingbossen hadden we ook veel oog voor de
wilde planten. Die bloeiden daar in vele soorten en vol-
op.
We vonden de heerl k ruikende "fieperkes"(lelietjes—van-
dalen) en versierden er in de meimaand het Lieve Vrouwe-
beeldje op de kast of de "schouw" (schoorsteen) mee.
Maar er bloeide nog veel meer: de salomonszegel, het
tweebladig dalkruid, de zonnedauw, 't zandblauwtje, ‘t
muizenoortje, ‘t grasklokje, enz. En natuurl k de heide
en op nattige grond de dopheide.
Het merendeel van deze planten zie je jammer genoeg niet
meer; alleen de lelietjes—van-dalen bloeien er nog volop
en ook 't tweebladig dalkruid, ofschoon in veel mindere
mate.
We ontdekten er ook de mierenleeuw. Wat een naam voor
zo'n pruts—schepseltje. 't ls de larve van een op een
glazenmaker (libel) gel kend netvleugelig dier. Deze
larve is ca 2 cm lang. Ze komt voor op de droge rulle
zanderige grond, liefst onder overhangende wortels. Ze
maakt daar een trechtervormig kuiltje, doorsnee i 4 cm.
Ze graaft zich weer achterwaarts in, als je ze met een
stokje uit ‘t holletje omhoog wipt. Haar sterke kaakjes,
gel kend op tangetjes, bl ven onder in ‘t kuiltje even
boven de oppervlakte zitten, gereed voor de aanval.
lnsecten, vooral mieren, die zich in 't trechtertje wa-
gen kunnen zich moeil k in ‘t rulle zand omhoog werken
en schuiven naar beneden. Als de larve in het kuiltje
dan ook nog wat korreltjes f n zand naar boven spuugt,
richting insect, is 't miertje hiertegen niet opgewas—
sen en rolt verder het kuiltje in. Met de twee tangetjes
wordt ‘t insect gevat en met ‘t ven n uit de twee kaak-
jes vergiftigd en leeggezogen.

De waterleiding werd in Dssendrecht aangelegd in 1911
voor 23 gemeenten van Zuid—Beveland. Dat was onder het

\



A 56

i rimzzz uit iéeaazzéracézé. '

Zicht op Dssendrecht, genomen van de Spokenberg
op 't terrein van de waterleiding M . Links is
‘t huis v.d. eerste machinist zichtbaar.lateI
boswachterswoning. In 1985 gesloopt. i 1923.
Uit: Fotoverzameling van M. Moors.

1949: Dssendrecht wordt aangesloten op het drinkwater—
leidingnet. Reden voor feest op de markt.
Uit: Fotoverzameling van de gemeente Ussendrecht
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burgemeesterschap van Dhr. J.J. Theuns. Slechts 21 ge-
meenten sloten zich aan b de drinkwatervoorziening.
De wapens van deze 21 gemeenten staan nog in de ge-
brandschilderde ramen van het hoofdgebouw. In Goes(Zld)
kwam de watertoren te staan.
Jammer, dat er toen b de toezegging van de aansluitingen
niet de clausule opgenomen werd, dat de leiding ook ge-
l k in de eigen gemeente zou moeten worden gelegd. Dan
zouden we in Dssendrecht 39 jaar eerder waterleiding
hebben gehad. Maar w bleven aangewezen op onze ondiepe

"boven-putten" (i 3 m diep), die in de zomer gemakkel k
droog stonden, en onze fputten—onder-den-polder", die
veel dieper waren. 0ok waren er huizen, die vlak b een
heldere sloot gebouwd waren. W herinneren ons nog huis-

gezinnen, waar men al ‘t nodige water, zowel voor de was
en schoonmaak als voor 't klaar maken van ‘t eten en
drinken, uit de sloot haalde. Men dronk ‘t zo, vers uit
de sloot. Toen kon je dat gerust doen, maar je zou het
nu niet meer in je hoofd halen met al die vervuiling.
In de droge zomers was 't voor de mensen met een boven-
putje een hels werk om ‘t water b een goede buur te
gaan halen. Het jaar 1921 bracht zo'n hete, droge zomer.
Toen zag je een kind van 12 of 14 jaar vaak met een krui-
wagen zeulen, geladen met een "tonneke" water, gehaald
b 'n buur met een lput-onder—den—po1der"! En a1 woonde
die buur 'n 300 meter ver, water kon je niet missen!!!
Lang hebben we hier nog op de waterleidingaansluiting

moeten wachten. Maar meer en meer putten kwamen droog
te staan en eindel k kwam de dag, dat de aanleg van de
leiding in ons dorp een feit werd.
0p 18 Februari 1950 was er daarom feest in Dssendrecht.
Na een samenkomst van hoge autoriteiten (burgemeesters
van omliggende gemeenten, B en W en raadsleden van 0ssen-
drecht en Pastoor Vermunt) op 't gemeentehuis, werd er
onder leiding van Burgemeester Vos-de Wael afgemarcheerd
naar het Marktplein, waar door 't in werking stellen van
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een Fontein de waterleiding officieel in gebruik werd
gesteld. Hierna werd de ere-w n_gedronken in Hotel "De
Prins".

In de waterleidingbossen z n veel putten geslagen waar-

uit ‘t water opgepompt wordt. Het wordt voornamel k ge-
trokken uit zand— en schelplagen op een diepte van 50 -
80 m; soms ook a1 wel op een diepte van 30 m. Door ver-
menging van de soorten water van verschillende diepten
komt men aan een eindprodukt van een goede kwaliteit en
goede smaak. 4
't Ruwe water ondergaat een behandeling in de ont ze-
rings—insta11aties, de-zgn. "scrubbers", waarna het via
de fi1ter—instal1atie naar de rein—waterkelder vloeit.
Het onbruikbare roestwater werd vroeger via ‘t Loopke
afgevoerd, maar tegenwoordig vloeit het langs een pUp-
leiding naar het Wasven, waar de roest kan bezinken. Ver-
volgens vloeit het water weer via 't Loopke weg, de pol-
dersloten in.
Er is een flink aantal bronnen, oudere en meer van late-
re datum. Er wordt nu al water opgepompt van een diepte
van 180 m! Daarvoor moest men eerst een kleilaag door-
boren van ruim 100 m dikte. Hierna komt volgens geolo-
gen een zandlaag, waaruit ‘t water wordt getrokken.

Geregeld worden de bronnen gecontroleerd. Men peilt ook
of er giftige gassen aanwezig z n, wat wel broodnodig is.
lmmers, een bepaalde put moest b openlegging alt d en-
kele dagen geopend bl ven voor men er in kon gaan, om de
giftige gassen, die er inwaren, te laten ontsnappen.
Men kende het gevaar van gif-gassen in afgesloten putten
maar a1 te goed uit ervaring in de eigen streek.
‘t Gebeurde in 1906 toen een gewone waterput moest "ge-
ruimd" worden b 't huis aan de Dorpsstraat no. 6.
Men legde de put open en begon direct met het werk, zich

van geen gevaar bewust.
Een van de werkers daalde af langs een lange ladder, die
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in de put geplaatst was.
Toen h echter halverwege was, stortte h onverwachts
de put in. De eigenaar van het pand, denkende dat de
persoon in kwestie gewoon uitgeschovmwen gevallen was,
haastte zich de put in om hem te helpen. Doch ook h

stortte neer, toen h halverwege was.Nu wilde metselaar
Smout ook naar beneden om de anderen te redden. Maar
men was wel zo w s hem een stevig touw om z'n middel te
binden. Mocht ook h soms vallen, dan kon men hem im-
mers oph sen. Gelukkig, dat men die voorzorg genomen
had, want ook h viel naar beneden. H werd gelukkig
gered. Men begreepnu, dat er een giftig gas opwelde uit

de put. Voor de twee eerste werkers was het te laat, die
konden niet meer gered worden. Van zo'n droeve gebeurte-
nis was 't hele dorp "'t-onderste-boven".(diep geschokt)
'k Hoor ‘t m n moeder nog vertellen; z was met de fa-
milie erg bevriend.
Van de ons zo bekende heuvels in de nu afgesloten Pot-
tenbergen was de "Koepel" wel de meest bekende en de
hoogste (20 a 30 m. + NAP). H hoort ook b de bekende

Brabantse Wal. 0ok hier hebben we als kind vaak gespeeld
We vonden er brokken van bakstenen en stukken lei, als
van een dakbedekking, zoals w kennen van o.a. de kerken
Als kind concludeerden w al: "Hier moet een huis of
ander gebouw hebben gestaan".
't Zou ons niet verwonderen, 't was een erg hoog punt,
vanwaar men ver over de polders kon k ken en de Schelde
zag liggen. Men heeft ons ook wel eens verteld, dat er
in onze contreien in vroeger t den veel roofovervallen
geweest z n. ‘t Zou kunnen: We woonden hier immers in
een streek met aan de ene kant de Westerschelde met z'n
drukke scheepvaart en de te betalen"hoge tol" en aan de
andere kant de "grote weg", n.l. de Postbaan Antwerpen-
Bergen op Zoom, nu Putse Weg.
W herinneren ons nog, dat er vroeger naast die weg
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(tussen Puts Molentje en Dennenheuvel, maar aan de over-
kant van de weg) b 't cafe van Tiete Gorse een gebouw
stond, waar vroeger de paarden verwisseld werden voor
de postkoets Antwerpen — Bergen op Zoom. Dit gebouw
is afgebroken, 't was een sta-in-de-weg, b de vernieu-
wing van de Putse weg.
Een andere erg bekende heuvel was de "Spokenberg", p
nog te zien vanaf de Vier Windenlaan. Vroeger waren de
heuveltoppen onbegroeid. Spelende kinderen zetten met
hun kuilen-graven ‘t zand steeds overhoop. Nu ze a1 vele
tientallen jaren verlaten liggen, heeft de natuur vr
spel gehad en z n ze totaal begroeid.

Tot zover de ons bekende geschiedenis van de Potten-
bergen.

Ossendrecht, november 1986.
D. en A. Hugens-Verbrugge.

Notitie in verband met de naam Klotwei aan de Trambaan.

Met KLOT wordt TURF bedoeld.

De encyclopedie spreekt over een klot-kar en 'n klot-
mggd, resp. een turfkar en een turfmand.5 '
In ‘t t dschriFt"Grasduinen" spreekt men over klotsteker
in Drente en over klotterpeel. Dit laatste is een open
en veenachtig landschap met hier en daar een boomgroepje
onder de gemeente Bakel in de Brabantse Peel ten noorden
van Deurne.
De naam klotwei is zeer juist gekozen. Het was dus een
wei met veenachtige ondergrond.

Dssendrecht, Februari 1987. D. en A. Hugens - Verbrugge.
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Wetenswaardigheden over de polders
van het Zuidkwartier, deel 2

In verband met het 800-jarig bestaan van Ossendrecht
willen w als werkgroep Toponomie ons steentje b dragen
We doen dit met het beschr ven van een geschiedkundige
wandeling en 't noteren van verhalen over en gebeurte-
nissen van, in en om de Zuidpolder.

DE ZUIDPULDER.

De Zuidpolder grenst in z n geheel aan Ossendrecht en
wordt omzoomd door de Brabantse Wal en het 0vergangs—
gebied Laagstraat - Plaatsluis, de Armend k, de Zuid-
polderd k, de Oudend k, de Aanwas en de Zandd k.
Ter verduidel king is een kaart afgedrukt, waarop w
het gebied van de Zuidpolder zwart oml nd hebben.
De onderwerpen die in dit stuk beschreven worden, z n
door ons op de kaart aangegeven met een onderstreept
nummer.

We starten onze wandeling b het Leempad, "padje van
de Pluim".(no l op ‘t kaartje)
We gaan nu in zuidel ke richting naar de lager gele-
gen weilanden.
Via enkele smalle paadjes komen we in de Vosseweg.
Links van ons woonde vroeger "K0 van Biene". De juiste
naam is Jansen, maar die werd zelden gebruikt. K0 woon-
de in de Biezenwei. Z0 heet dat gebied.(no 1A op 't
kaartje en Foto no 1) Niet de beste, niet de malste wei
Daarom ontstond in Ossendrecht misschien het gezegde:
iemand die niet trouwde, ging de biezenwei in. Maar K0
zelf was wel getrouwd.
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l. Biezenwei. 1987 Verzmeling A. v. Pul.
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2. Voormalig boerder tje van "C0 Pin", 1987.
Uit verzameling A. v. Pul.
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Rechts van ons is een drassig gebied "de Looi", waar
de Vosseloop (een watertje) door heen loopt. Het water
van deze loop heeft een'opvallend rood-bruine kleur.
Dit wordt veroorzaakt doordat de bodem daar het zgn.
"get" bevat, dat zerhoudend is. Misschien dat deze
rood—bruine "vosse"—kleur de naam van de weg verklaart
De afwatering van het Grote Meren—gebied kwam vroeger
ten zuiden van Dennenheuvel via de Kon nenbossenloop,
onder de weg door b het "beeldje" in de Vosseloop
terecht. Het gebied waar we nu staan heette vroeger
Borgelen en was in l7A5 in handen van de Markies van
Bergen op Zoom.

We lopen verder en komen aan de Burgerweg. Voor ons
ligt Zandvliet, aan de westkant de Zuidpolder en in
noordel ke en oostel ke richting de Brabantse Wal.
Daar ligt Ossendrecht al honderden jaren op veilige
hoogte. Een prachtig gebied.

Smalle wegen komen vanaf de Wal de polder in. Eén van
die wegen is de Kasteelstraat. (no 2A op ‘t kaartje)
Evenlaten we onze fantasie de vr e loop. Zou er dan
toch een echt kasteel gestaan hebben? De legende zegt,
dat daar een roofridder woonde, die de Schelde onvei-
lig maakte. OF was het anders? Was h daar door de heer
geplaatst voor z n veiligheid en 't innen van de tol-
gelden op het belangr ke vaarwater tussen Antwerpen en
Bergen op Zoom? We zien hem al in actie op de Schelde.
De rivier, die dit gebied heeft gevormd. De Schelde,
die misschien de eerste mensen hier heeft gebracht.

In de Vlaamse steden Brugge, Gent en Antwerpen, die ons
in ontwikkeling ver voor waren, was er grote behoefte
aan brandstoffen, o.a. turf. Op de Brabantse Wal met
al z n vennen en plassen was voldoende turf aanwezig.
Via de waterlopen kon er transport geregeld worden.
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Het Gouden Bruidspaar "Co Pin“ aan de
kerk in Ussendrechtw 3 1931.
Uit de verzameling van J. v.d= Bussche

Hoge Wal b de Koeleweg. J. Ungering.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche
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Als er ook iets van opgeschreven is geweest, dan is
dat later misschien weer verloren gegaan.

Het was niet alt d zo rustig in dit gebied b de
Schelde. Met zekerheid kunnen we zeggen dat hier tu-
dens de 8U—jarige oorlog Spaanse troepen z n geweest.
Denk maar aan de str d rond Antwerpen en Bergen op
Zoom. Van de eerste 400 jaar Dssendrecht bleef niet
veel meer over. Later, in 1747 en 1792, hebben de Fran-
sen hier ook nog eens Flink huis gehouden. B de af-
scheiding van Belgié in 1831 waren er weer troepen in
dit gebied. T dens de eerste wereldoorlog, 191A-1918,
bleef ons gebied vr van oorlogshandelingen. Wel zag
men duizenden vluchtelingen vanuit Belgié ons land bin—
nenkomen. In 1940 werd het opnieuw een str dgebied met
een doortocht van Duitse troepen door de Zuidpolder
naar Belgié. En dan vier jaar later de Canadezen, die
vanuit het zuiden de polders en de Brabantse Wal vero-
verden. Evenals in de periode 1914-1918 vluchtten ve-
len, maar nu in omgekeerde richting. Vanuit Woensdrecht,
Hoogerheide en Ussendrecht trok men naar Zandvliet.

De Zuidpolder was niet alleen een gebied om te beboeren,
maar het lag ook gunstig voor de smokkelaar. Er was dus
dag en nacht actie.
Van Belgié naar Nederland en danweer andersom. Het wa-
ren niet alt d levensmiddelen, maar ook Joden en on-
derduikers. Alles ging de grens over.
In groot contrast met bovenstaande is al 240 jaar lang
de vredige processie naar Berendrecht.("Bendrechtse
begankenis") Vaandeldragende en biddende mensen, die
nog steeds een belofte nakomen.

De Zuidpolder heeft vele gezichten, maar we moeten ver-
der met onze wandeling, want er is nog meer unieks.
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5. Gesloopt in 1986. Onze Heemkundekring heeft de
bruikbare materialen bewaard. Op de Foto de
laatste bewoner, Burremans. 1984.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.

Aan het einde van de Armend k. Gebr. Sebregts en ge-
broeders Jansen met op de achtergrond Louis Hendricks
De boerder rechts is in 1931 afgebrand. D.d. 1930.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.
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Op de kruising Burgerweg — Koeleweg (no 2 op ‘t kaartje
en foto no 2) woont al 31 jaar de pottenbakkersfamilie
Hageman. We werden er heel gastvr ontvangen. Uit hun
verhalen bleek dat ze heel goed ingeburgerd waren. Het
gesprek kwam natuurl k ook uit op de vorige bewoners:
Ko en Netje Paardekam. Het was een markant stel hier in
de Zuidpolder. Eigenl k kwamen ze van de zandgrond.
Maar toen de familie Van Linden, die er eerst woonde,‘
hun huisje verkocht, z n Ze samen hier neergestreken en
hebben er i 40 jaar gewoond. Grote bekendheid kregen ze
b hun 50- en 60-jarig huwel ksfeest. Ko Paardekam, in
de volksmond "K0 Pin", zette voor beide gelegenheden

grote feesten op touw. Heel de buurt hielp mee. De
straat en het huis werden versierd. Met r tuigjes ging
‘t naar de kerk, begeleid door ruiters op boerenpaarden.

(foto no 3) Half Ossendrecht liep uit. ‘s Avonds was er
een serenade door harmonie De Hoop met een toespraak
van de voorzitter. Als je even stil bent, kun je nog
horen wat Corrie Matheussens toen b het diamanten feest
zei: 1

"Zilver kennen we,
Goud kennen we ook,
(en dan met stemverheffing)
Maar een diamanten huwel ksfeest ligt
niet vers meer in het geheugen."

Ko en Netje glunderden. Ze hadden hier op hun boerder -
tje een m lpaal bereikt. '
Met de meeste sympathie voor het bruidspaar gaan we ver-
der de Koeleweg op.

Links de hoge wal (foto no 4), rechts de Nieuwe weg,
die al heel oud is. We passeren de nieuwe boerder van
Bennie Cleiren, die met z n vrouw zorgt voor nieuw le-
ven in deze oude polder. (no 3 op 't kaartje)
Nog iets verder staat een gerestaureerd huis, dat al
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7. Douanekantoor "De Kabeljouw".
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche

8. Boerder gv.d. He den. D.d. 1984.
Uit de verzameling van J. v.d- Bussche
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ouder is dan 1835 (no 4 op 't kaartje). Umstreeks 1860
woonde er Petrus van de Sande, later Adrianus Maes, en
van i 1925 tot 1970 de zoon van K0 Paardekam ("Struik
van K0 Pin").

Nu komen we b de boerder van Van de Sande, (no 5 op
‘t kaartje). Hoe oud het pand is, is niet bekend. Het
is tot 31-07-1899 bewoond door de familie Jaspers ("Van
P pe"). Daarna is het bewoond door de familie Joh. van
de Sande - Wierikx. Hun zoon Cornelis heeft er samen
met z n ouders gewoond tot september 1936. Vanaf die
t d tot heden woont er de familie Van de Sande.
Tegenover het huis van de familie Van de Sande stond
waarsch nl k het oudste pand van de Koe1eweg.(foto no 5)
Hierin hebben achtereenvolgens gewoond: tot 1929 de
familie Januske WeZenbeek(werkzaam op Dennenheuvel),
daarna de familie Jacobs- van G001, de familie Van Gaal,
de Familie Theuns en als laatste Jef Burremans.
In 1986 is het huis gesloopt en op die plaats is een
nieuw pand gebouwd.

Als we verder lopen komen we in het overgangsgebied
klei-zand. (no 6 op 't kaartje) Tot precies hier kwam
in 1953, t dens de watersnood, het water. De Koeleweg
kruist de Armend k (Amerd k). Deze d k loopt naar het
oosten tot de Plaatsluis. (no 7 op 't kaartje) Daar
vindt men nog twee boerder tjes: de familie R nen , nu
Simons en in het andere verschillende generaties Jansens
(Foto no 6), waarvan Keeske kolenboer was,("Keeske Bries")

We keren terug naar het westen over de d k (no 8 op 't
kaartje) richting grenspost "de Kabeljouw". Links van
ons, op i 50 m, loopt de Kabeljouwbeek, die tevens de
grens vormt tussen Nederland en Belgié. Het gebied tus-
sen de Armend k en de Kabeljouwbeek is een stuk onge-
reglementeerde polder, dat onder geen polderbestuur valt
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9. Boerder Lindonk. Wellicht de oudste boerder
van de Zuidpolder.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.

10. Boerder Willem Sneep. Let op de hondekar op
de voorgrond. .
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.
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Het toezicht over de waterlopen is onder beheer b de
Gemeente Ussendrecht. De naam "Kabeljouw" Zou ontleend
z n aan een abt met die naam van een Vlaams klooster.
Wear vroeger het gebouw van de douane (foto no 7)
stond, is thans een standplaats voor enkele woonwagens
met een sloopterrein voor autowrakken. Bepaald geen
mooi aanblik. (no 9 op ‘t kaartje)
De Kabeljouw was eindstation van de tram en later van
de B.B.A.—bus(Brabantse Buurtspoorwegen en Autodiensten).
In verband met ‘t verschil in breedte van de tramrails
in Belgié en Nederland moesten de goederen hier overge-
laden worden en de personen moesten overstappen in an-
dere voertuigen. Het gebouw is na de bevr ding afgebroken

We gaan verder en komen b de boerder van L. v.d. Hen-
den-Jansens. (no 10 op 't kaartje) De oudst bekende be-
woner was de vader van Fons Rommers, daarna ene Krabbak
(familie Damen). Voornoemde personen hebben er ook nog
café gehouden.
Vervolgens kwam Cesar Bouhhck t dens de le Wereldoorlog
als bewoner. H was tevens schapenboer. Boutinck was af-
komstig uit Belgié en is na de oorlog weer terug gegaan
naar Hamme. _
De boerder was toen eigendom van Eugene Melsen. H
heeft deze later verkocht aan Toon de Lie. Toon was te-
vens handelaar in stro. H verkocht de boerder aan
L.v.d. He den, de huidige bewoner, en vertrok naar Be-
rendrecht (Belgié). 0p de boerder staat met muurankers
het jaartal 1856 vermeld. (foto no 8)

We gaan nu terug naar de Langeweg richting Aanwas. Mid-
den door de Zuidpolder, die in 1743 herbed kt is, ko-
men we b de boerder van de familie Van Lindonk (rechts)
(no 11 op ‘t kaartje en Foto no 9).
Kort na de inpo1dering,i 1750,is de boerder gebouwd.

~
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11. Boerder P. Melsen - Michielsen. i 1900.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.

12. Schuur b de boerder van Jacobs. 1984.
Uit de verzameling van A.J. van Pul.
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Cornelis van Lindonk was de eerste bewoner; na hem
achtereenvolgens Pieter van Lindonk, Meeuwis van Lin-
donk en toen weer een Pieter van Lindonk. De boerder
was toen i 100 ha Groot. De heer Cogels uit Antwerpen
kocht haar in 1805 voor f 64.800,—— plus de onkosten.
In 1870 werd ze weer gekocht door Pieter van Lindonk
voor f 223.065,065 plus de onkosten. Deze Pieter van
Lindonk had twee dochters die in 1874 gehuwd z n. De
ene met Dankert en de andere met Willem Sneep. Dankert
Sneep ging boeren op de oude boerder uit 1750. Na hem
kwam z n schoonzoon, ene Van Gorsel, op de boerder .
Thans wordt die boerder bewoond door de tweede gene-
ratie Stoutjesd k.
Aan de overkant van de weg stond een schuur, die b de
boerder van Van Lindonk hoorde. B die schuur werd
in 1874 voor de som van f 19.657,795 een nieuwe boer-
der voor Willem Sneep gebouwd. Tevens werd toen de
grond van de oude boerder gesplitst. Bovengenoemde oude
schuur is in 1955 afgebrand. De familie Sneep heeft de
boerder ruim 90 jaar beheerd. Deze boerder is nu on-
geveer 20 jaar in het bezit van de familie Gabriele,
die noodgedwongen haar vorige boerder moest verlaten
in verband met een havenuitbreiding van Antwerpen.
Een gedeelte van de grond van deze laatstgenoemde boer-
der kwam in het bezit van de Gemeente Ussendrecht.
Daarop is later de boerder van de familie Hendrickx
gebouwd.

B de aanleg van de tramrails, die langs de Langeweg
door de Zuidpolder liep, wilde men van Pieter van Lin-
donk een stuk grond kopen. Het unieke was dat Pieter
voor beide boerder en een wissel afdwong, zodat h
b beide boerder en z n suikerbieten en andere gewassen
kon laden en lossen.
Tevens kreeg h er een halte, waar de tram stopte, als
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Marechaussee-kazerne. Rechts de masseseeswei.
i 1920. Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.

De Aanwas. Midden op de Foto 't voormalig post-
kantoor. Het tweede huis links: bakker Joosen.
i 1930. Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.
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h dat te kennen gaf door middel van een rode vlag of
lantaarn. Pieter van Lindonk heeft toen niet kunnen ver-
moeden, dat z n achterkleinzoon, Willem Sneep, nog van
dat voorrecht heeft kunnen profiteren, toen deze dage-
l ks met de tram naar school ging in Bergen op Zoom.

We gaan nu verder richting Nieuwe Weg en komen b de
plaats van de voormalige douanepost.(no 12 op 't kaartje)
Na W.0. II stond er een houten barak (afkomstig van Den-
nenheuvel), die als woning en douanekantoor dienst deed.
Dit was ter vervanging van het t dens de oorlog ver-
woeste douanekantoor "De Kabeljouw". De slagboom was na
kantooruren gesloten en werd op slot gedaan. De boeren,
die zuidel k van de slagboom woonden, hadden een sleutel
en konden-voor eigen gebruik- de boom openen.

We vervolgen onze weg en komen b de boerder van de Fa-
milie Janssens. (no 13 op ‘t kaartje)
De b ons oudst-bekende bewoner was Jan Jacobs ("Jan v.
de Weef"), daarna Janssens, die naar Frankr k vertrokken
is. Toen broer en zuster Palincks, daarna Stan Janssens
("Belse Stan") en tot slot Fons Janssens.
Voornoemde Cor Palincks ("Cor van Jefke Venne"), ging

iedere week met een volle mand boter en eieren per
tram naar de markt in Bergen op Zoom.

Hier vlakb (no 14 op ‘t kaartje) staat de boerder van
de familie P. Melsen-Michielsen, de huidige bewoners.
Voor hen waren dat L. Melsen-Matheussens en P. Melsen-
G zen, 2e huwel k en de oudste V.d. Moer-G zen, le huwel k
De boerder , die er thans staat, is gebouwd in 1937 ter
vervanging van de oude, vermoedel k l8e eeuwse, boerder .
(foto no 11)
De schuren z n wat vroeger gebouwd, in 1908 en 1912, en
vervingen de oude houten met riet gedekte schuren.



78

15. Huizen op de Zandd k.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.

16. Rechts de boerder van Toon Jacobs. 0p de
achtergrond 't toekomstig museum van onze
Heemkundekring. 1984.
Uit de verzameling van J. v.d. Bussche.
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P. Melsen wist ons nog te vertellen dat in 1944 de
Duitse bezetter de sluizen dicht gegooid had. Het gevolg
was, dat het oppervlakte-water van het achterliggende
land de Zuidpolder blank zette. Daardoor stond er in de
woonkamer van de boerder i 75 cm water.
Dit gebeurde, helaas, nog eens in 1953 t dens de waters-
nood, toen de Zuidpolder weer onder liep. In de Zuid-

polder z n nog de volgende veldnamen in gebruik b de
familie Melsen: "de stalblok", "de neusdoek" (in de Hin-
kelenoordpolder), "de perswaai", "de biezenwei", "Van
Ueveltjeskavel", "Masseseeswei" (Marechausseeswei) en
"de kievit".

We steken de weg over en iets verderop is de boerder
van de familie Jacobs. (no 15 op ‘t kaartje) Drie gene-
raties Jacobs wonen en werken al op deze boerder . De
oude schuur, zo vertelde de boer, Louis Jacobs, wordt
binnenkort afgebroken. Daarom hebben w een Foto geno-

men en is z voor het nageslacht vastgelegd. (foto no 12)

We naderen nu een voor de Zuidpolder aparte bouw, namel k
de oude marechausseekazerne. (no 16 op 't kaartje en
foto no 13)
De marechausseekazerne is in 1902 gebouwd en heeft als
zodanig tot 1954 gefunctioneerd. Het middelste gedeelte
deed dienst als brigade. Links en rechts ervan woonden
de gehuwde marechaussees. Achter de kazerne stonden de

quarantainestallen, die gebruikt werden als er vee inge-
voerd werd, waarvan het vermoeden bestond dat het een
besmettel ke ziekte had.
De eerste brigade-commandant was Pieter Postma, die tot
1910 bleef.

We gaan nu de Aanwas op. (no 17 op ‘t kaartje en foto
no 14) Een stukje bebouwde kom in de Zuidpolder, compleet
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17. Boerder van P. van Meir. 1987.
_ Uit de verzameling van A.J. van Pul.

originele brug en poort. Rechts de Schipperskil.
LFN i 1950.



‘ 81

met postkantoor, want dat stond er vroeger. Postbode
Van de Walle woonde er tegenover. Nu we langs de huizen
lopen zien we ze weer de mensen van toen: de timmerman,
de onderw zer, de boerenknecht, de rentenier, de zang-
leraar en de boer. Natuurl k kunnen we hierb warme bak-
ker Co Joossen niet vergeten. Z n zuster San deed de
"winkel" en h deed naast het bakken ook nog de "toer"
(brood bezorgen). 0p de Fiets, een dubbele broodzak over
de schouder en soms ook nog tassen aan het stuur!
Co heeft in Ossendrecht ook nog een bepaalde primeur.
Dat kwam als volgt: Op het feest van Sint Hubertus wer-
den en worden nog steeds in de kerk broodjes, de zgn.
"huibkes", gew d. ‘s Morgens vroeg gingen de bakkers
met hun broodjes naar de zegening, maar Co kwam te laat.
De pastoor wilde z n "huibkes" niet meer zegenen. Dat
was teveel voor deze bakker. H keerde zich van de kerk
af en werd Vr metselaar. Als eerste Ossendrechtenaar
is Co na z n dood gecremeerd, wat toen heel uitzonder-
l k in deze gemeente was.

We wandelen verder en bereiken de plaats waar vroeger
nog een d kje lag. Het d kje liep vanaf de Aanwas om
het gebiedje "de Ketel" en kwam uit in de tegenwoordige
Burgemeester Voetenstraat. (no 17A op 't kaartje) Verder
naar het dorp kwamen Noord- en Zuidpolder b elkaar en
daar lag een drassig gebied. Er was dus geen goede ver-
binding tussen het dorp en de Aanwas. Begin 1800 is er
een zandd k aangelegd, vanaf onder aan de berg tot de
verhoging "de Ketel". De tegenwoordige Burgemeester Voe-
tenstraat (foto no 15) en de huizen zuidel k ervan lig-
gen op deze d k. B de bouw van de chichorei-ast van de
Familie Matheussens in 1837 wordt gesproken over "b
de zandd k aan de Aanwas".

We keren terug op ons uitgangspunt en gaan linksaf rich-
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18. De Weel nab de boerder van P. van Meir. 1984
Uit de verzameling van A.J. van Pul.

19. Vergezicht op het schippershuis met rechts de kavel
grond genoemd "'t Magaz ntje". 1984
Uit de verzameling van A.J. v. Pul.
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ting Uudend k, en passeren de boerder van Toon Jacobs.
H is de opvolger van tante Slie en ome Piet Jacobs.
00k de Familie Van Meir (Janus en Stef) heeft hier even
haar stekje gehad. Een gedeelte van de boerder was
door Slie en Piet Jacobs in 1944 verhuurd aan het echt-
paar Eg. van D ke-Corrie Joppe. Dit echtpaar zou door
een b zonder voorval in verbinding komen met de Canadese
bevr ders.

Een van die bevr ders, Johny Wells, sneuvelde als een
van de eersten b de Pappot('t Hemeltje) op 8 oktober
1944. De moeder van Johny Wells heeft ter nagedachtenis
aan haar gesneuvelde zoon een pakket ter beschikking ge-
steld aan het eerste kind dat in Ussendrecht na 8 ok-
tober 1944 geboren zou worden. Zestien aanstaande moe-
ders kwamen hiervoor in aanmerking. 0p 13 november 1944
was
rie
was tevens dat het kind naar
den. Hetgeen ook geschiedde.
aan z n voornaam gekomen. De
regelmatig kontakt. Het graf
dese begraafplaats te Bergen

het zover enwerd b het echtpaar Eg. van D ke-Cor-
Joppe een zoon geboren. Een wens van moeder Wells

haar zoon vernoemd zou wor-
En Z0 is Johny van D ke

beide families hebben nog
van Johny Wells op de Cana-
op Zoom is tot op heden

geadopteerd door de Familie Van D ke.

Als we ons nu even omdraaien, zien we een oud leegstaand
huis. (foto no 16) Het is al lang in het bezit van de
Familie Matheussens. Vroeger is ‘t nog bewoond geweest
door de familie Moors uit Hoogerheide.
Het gebouw is door de familie Matheussens aan onze ver-
eniging beschikbaar gesteld en wordt thans opgeknapt.
De Heemkundekring "Het Zuidkwartier" wil hier een muse-
um inrichten en zo graag een stukje tasdmre geschiede-
nis uit de streek bewaren.

Verder westwaarts komen we op de Oudend k, een be1angr -
ke verbindingsweg voor alle polderverkeer.



84

20 Einde van de wandeling b het cafe Nuyts
(Schippershuis) 1984.
Uit de verzameling van A.J. v. Pul.
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In 1934 maakte h deel uit van het parkoers voor de Ne-
derlandse kampioenschappen wielrennen De kronkel (no 18
op ‘t kaartje) in de d k is het gevolg van een d kdoor-
braak in 1688. Men heeft het niet nodig gevonden om
deze kronkel recht te trekken en zo is er een interes-
sant stukje Ussendrechtse geschiedenis bewaard gebleven.
Voor de kronkel gaan we linksaf de weg over en komen b
de boerder van Van Meir (nol9 op 't kaartje en foto no
17). Deze boerder is gebouwd kort na de inpoldering
van de Zuidpolder en is dus ook a1 ruim 200 jaar oud.
De schuur is gebouwd in 1884. De familie Willemse heeft
er vroeger geboerd; daarna drie generaties van de fami-
lie Van Meir, die de boerder nu in eigendom heeft. (fo-
to no 17A) Het karakteristieke bruggetje is t dens de
watersnood van 1953 verloren gegaan.

We klimmen nu de Zuidpolderd k op en k ken in oostel ke
richting. Vanaf het hoogland loopt de Putterkreek(Put-
toorkreek) door de Zuidpolder in de Weel (Foto no 18)
en vervolgens voor de boerder langs. Even voor de boer-
der komt ook de Schipperskil erb . Deze weel is een
overbl fsel van de inpoldering van 1741 en een natuur1 -
ke kreek, welke benut is voor de afwatering van de polder.

We volgen nu de waterloop en komen b een sluisje.
Aan de andere kant van de d k lag het voormalig haven-
tje. B de sluis ligt een stuk grond dat het Magaz ntje
heet. (Foto no 19) Het heeft z n naam te danken aan een
opslagruimte (magaz n), die b dat haventje hoorde.
Vroeger kon men vanuit de Ussendrechtse Kil met een
bootje naar de Westerschelde varen.

Dorstig als we z n, zien we voor ons het café Nuyts

(Schippershuis)opdoemen. no 20 op ‘t kaartje en foto
no 20) Maar we willen niet onvermeld laten, dat in 1953
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t dens de watersnoodramp kort b het café, een gat in
de d k is geslagen, waardoor b na heel de Zuidpolder
onder water kwam te staan.

We beéindigen onze wandeling met de bewoners en oud-
bewoners van de Zuidpolder dank te zeggen voor hun in-
formatie. -

Ossendrecht, Februari 1987 Werkgroep Toponomie,
7 E. Suykerbuyk

J. v.d. Bussche
J. van Pul

P. Jacobs
C.J. van Dpdorp.

Van de redactie

De redactieraad heeft gemeend deze gehele T ding te
moeten w den aan het feit dat het 800-jarig bestaan
van Ussendrecht in 1987 wordt gevierd.
Er wordt trouwens zeer druk geschreven over het verle-
den van Ussendrecht. Mogel k inspireert dit anderen
tot het schr ven over de andere plaatsen in de Zuid-
westhoek. In de komende afleveringen kunt U artike-
len verwachten over: De scherprechters in het Zuid-
kwartier; De Borgbrieven van Ossendrecht; Bevolkings-
aantallen in Ussendrecht; De geschiedenis van de Stompe
Toren; Naamsverklaring van Hu bergen en Putte; Geloof
en B geloof in Dssendrecht; De gemeente Woensdrecht in
1887; De jacht rond het "Ambachtshuis§ Ostrechts dialect
U kunt Uw plannen meedelen aan de voorzitter, de Heer
L. Timmermans of aan de Heer J. Halters, De Papaver 4
te Hoogerheide, tel. 01646 - 5509.
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Ossendrechtse 0I1d6I'Wl]Z6I'S tussen
1730 en 1760

In het jaar van het acht eeuwen bestaan van Dssendrecht
is het waarsch nl k goed wat aandacht te besteden aan
het dorpsonderw s aldaar in vroeger dagen.
Dat onderw s was in Feite alt d verbonden met "de heer-
sende religie". 7
In de noordel ke Neder1anden,duscmk'h1Staats-Brabant, had
het protestantisme het onderw s in de l7e en 18e eeuw in
handen. In de dorpen ging dit zeker geheel op.
Niet dat dit onderw s beter of slechter was dan van voor
de reformatie, maar voor "Rooms" onderw s of "Roomse" on-
derw zers was ook in het overwegend katholieke Ussendrecht
geen plaats. Een en ander was immers tegen de "placcaten".

B dit protestantsgebonden onderw s ging een bepaald ge-
deelte van de dorpsjeugd, ongeacht de overtuiging der
ouders, ter school.
Nu moet men van het onderw zen op een dorpsschooltje in
vroeger dagen geen al te hoge muts op hebben.
De onderw zer was meestal zelf slecht onderlegd. Het
"Schoolhuis" was meestal een slecht verlicht stulpje,
waar, behoudens de lessenaar van de meester, in vele ge-
vallen stoelen en banken ontbraken.
Het onderw s stokte veelal in de zomer, omdat men de kin-
deren a1 vanaf hun prille jeugd in die periode op het
veld liet werken. En z , die het uiteindel k tot het
kunnen lezen en schr ven brachten waren niet dik gezaaid.
Het analphabetisme vierde in feite zelfs tot de 20e eeuw
hoogt .
De onderw zers deden veelal wel hun best maar ze waren
"manusjes van alles".
Ze verenigden in zich meestal de functies van onderw zer,
koster, voorlezer, voorzanger en dikw ls nog wat b komen—

.. . \
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Dorpsschoolhuis in de l8e eeuw in de prakt k.

Hun
W41 ....

Het schoolgebeuren in de 18e eeuw.
De meester deelt l fstraf uit.



e9 A
de baantjes. Men kan gerust stellen dat de dorpsonderw -
zer de heerl kheidsmagistratuur, de kerkeraad en de do-
minee naar de ogen moest k ken.
Faalde de man in een van de vele "baantjes" dan werden
er wel eens redenen gezocht hem ook met de andere beentje
te lichten. Maar hoe het ook z en welke overtuiging men
ook is toegedaan, beperkt onderw s is alt d nog beter dan
geen onderw s.

Wat de schoolmeesters zelf betrof: ze kwamen en gingen,
zo gauw er zich een goede gelegenheid voordeed, terug
naar huis, en dat was meestal niet het Brabantse platte-
land.
Het verloop was dus vr groot. Dat werd mede in de hand
gewerkt doordat minder serieuze onderw selementen aan
de kant werden gezet.
Zo was het in Ussendrecht en in de meeste plaatsen elders

In Ossendrecht was het omstreeks het midden der 18e eeuw
met het onderw s maar droevig gesteld. De neerslag hier-
van vonden we in het Doop-, Trouw- en Begraafregister
no 2 en 6 der Nederlands Hervormde Gemeente c.q. Neder-
duitse, te Ussendrecht en de Resolutieboeken no.1 en no.2
der Heerl kheid Ossendrecht. Het volgende relaas zal een
en ander duidel k maken.

UNDERWIJS EN KERK-

0p 5 mei 1733 visiteert P.B.S. Biscop de Nederduitse Ge-
reformeerde Gemeente van Ussendrecht. H doet dit namens
de Classis Tholen-Bergen op Zoom, waartoe Dssendrecht be-
hoort. Z n bevindingen deelt h ter kerke mede.
"Er z n 46 lidmaten met 3 van Woensdrecht, toehoorders
(kerkbezoekers) navenant. In den winter z n er 60 schoo-
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lieren. Den schoolmeester gedraagt zich goed. In de zo-
mer word geen school gehouden."' _
"Uit Paepsche boeken werde niet gelesen, en er s n geen
b schoolen. I '
Over Paepsche stoutigheden wierdt niet gek1aegt."(1).
In 1734 had men 40 lidmaten met Woensdrecht en waren de
overige bevindingen als in 1733. (2).In de volgende ja-
ren zien we weinig veranderingen in de verslagen. A '
De genoemde schoolmeester was Pieter P l, die waarsch n-
l k in 1736 is overleden.(3).

HENDRIK SPAAN.

Hendrik Spaan is z n opvolger. Dit bl kt b z n benoe-
ming tot kerkeraadslid op 14 april 1737.(4). H is dan,
evenals z n voorganger, koster, voorlezer, voorzanger en
h moet de "dorpshorlogerie" opwinden. 0F dit een toren-
uurwerk betreft, weten we niet met zekerheid, doch
waarsch nl k wel.
Aanvankel k is met Hendrik (R k) Spaanalles pais en vree.
In 1742 treffen we hem ook aan als armmeester wat h tot
z n dood zal b1 ven.(5).
Langzaam maar zeker kr gt h meer en meer baantjes. Her
en der wordt zelfs gesproken van "monsieur" Hendrik
Spaan. H is o.a. ook betrokken b de bouw van de "Nieuwe
Steenen Korenmolen" van Hoogerheide in 1744.
Niet iedereen moet opgezet geweest z n met z n vele
"ambten". Daar komt nog b dat Ussendrecht in deze peri-
ode een tweeherige heerl kheid is. R k Spaan moet een
overbelaste blikvanger geworden z n. Dit zal zich, getui-
ge het vervolg, binnen ettel ke jaren wreken.

0p 5 november 1744 vergadert de kerkeraad van Ossendrecht

Na aanroeping van des Heeren naam komt Ds. G. Velse met
een aantal op het eerste gezicht eigenaardige vragen en
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opmerkingen. Hg zegt dat h tot z n leedwezen en ver-
wondering heeft vernomen dat er bemerkingen zouden z n
op z n leer en levenswandel.
Groot genoegen zal het hem doen wanneer "e mand van de
leeden hem het een of andre van s n leer of leeven kan
aanw sen met welk te doen ofte laaten h meer stigting
of nut kan geeven aan de gemeente als voordesen dat h
vandesulks is opwagtende gesien deselven hebben belooft
opzigtinge te hebben b s n beroeping oft er e mand on-
genoege hadde over s n leer en leeven.”

Kortom de dominee gooit de knuppel in het hoenderhok en
h wilde haring of kuit. De knuppel richt geen schade
aan want eenparig verklaren de kerkeraadsleden dat er
niets op hem aan te merken valt. Het is datgene wat h
horen wil. H heeft ze achter zich. Er zit namel k "een
muis onder het meuken" en b het vangen van de muis
heeft h de kerkeraad nodig.

De dominee stelt aan de kerkeraad dat volgens de "syno-
dale resolutién" geen schoolmeester "sessie"(zitting)
kan hebben in de kerkeraad en dat terw l er nu een tref-
fel k man voorhanden is in de persoon van J. van den
Berg. Men besluit de onderw zer R k (Hendrik) Spaan als
kerkeraadslid te ontslaan en J. v.d. Berg (6) kennis te

geven van z n benoeming.
Aanwezig z n de kerkeraadsleden Willem v.d. Putte, Jaco-
bus Pieterse (van Lindonk), Laure s van Pagee. (Deze
laatste kan niet schr ven en plaatst een handmerk.)
De eerste poot is onder de stoel van R k Spaan uitge-
zaagd. Uit het verdere verloop van de zaak zal bl ken
dat de os nog ergens anders gebonden ligt.

De volgende vergadering van de kerkeraad vindt plaats
op 25 november 1744.

 -
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De predikant deelt aan de kerkeraad mede dat er sinds
jaren in het "schoolhouden sulks merkel k verval was
ingesloopen" en wanneer er "geene redres (verbetering)
werde gemaakt de onkunde soverre de overhand zal neemen
dat nauwel ks nog e mand sal kunnen vinden die leesen of
schr ven kan". Het verval, zegt h , is zo algemeen, dat
men nog alleen mensen.in de kerkeraad en magistraat zou
moeten aannemendie kunnen lezen en schr ven maar daar-
naast genoodzaakt zal z n onkundigen te nemen die lezen
noch schr ven kunnen. 2
T dens het "bewind" van R k Spaan is het nog erger ge-
worden. H heeft het schoolgaan beperkt tot 2 a 3 maanden
in de winter. H weigert buiten die periode school te
doen en is t dens die wintermaanden nog dikw ls absent.
H laat de "catechiseerende geen morgengebed noch avond-
gebed bidden" wat ingevolge van de "Resolutién der Hoog-
moogenden" verplicht is. Men heeft hem, kort gezegd, de
goede raad aan de hand gedaan de school "te herbeginnen
en niet op te zeggen (stilleggen) gel k verleden jaari
is geschied".
Men zal de schoolmeester met enige ouderlingen gedurende
zes maanden "visiteren". Die zullen dus toezien op het
gedrag van de meester, op de vorderingen en het getal
der leerlingen op school en daarvan verslag uitbrengen
aan de kerkeraad. Bovendien kr gt h de eerste zes maan-
den geen attestatie (bew s van goed gedrag).
Mocht er geen verbetering optreden dan zal men "hogerhand
adresseren" en zou het wensel k z n dat h het school-
houden zou laten varen.(7)._

Aanwezig z n dezelfde personen als in de vorige verga-
dering.

Dat was dus vers twee, maar de lezer begr pt dat de zaak
hiermede niet was afgedaan. Erg rooskleurig was de toe-
stand op school immers niet.
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In de kerkeraad gehouden 12 maart 1745 werd de zaak voort-
gezet. De schoolmeester zal het navolgende relaas met ge-
mengde gevoelens aanhoord hebben, want h was ook aanwezig
H deelde de predikant mee, dat wanneer deze hem weiger-
de attestatie te geven en hem bovendien wilde verplichten
in combinatie ter kerke te komen, h de kerkeraad aan-
zegde, zo h vandaag z n attestatie niet had, h van
school en kerkdienst afzag. Deze besloot de schoolmeester
het volgende aan te zeggen:

le. Dat z zich verwonderen over z n eis gezien de zes
maanden van visitatie nog niet om waren. Dat h zich
zonder kennisgeving en noodzaak in een commissie
heeft begeven. Bovendien dat h vant d tot t d de
"schoole versu mt" en h er bovendien een "houtnego-
tie", rentmeesterschappen en gezwoorneschappen heeft.

2e. Dat h ingevolge de reglementen in combinatie ter
kerke moet komen.

Waarsch nl k hield dit in dat h op t d en stond met
de leerlingen in de kerk moest z n en er al z n bedie—
ningen moest uitoefenen.
Dat de schoolmeester en de koster, dat is ook een com-
binatie van ambten, de predikanten naar plaatsen moet ver-
gezellen "escept" verhindering. In Feite een bevestiging
van het gestelde onder 2.

3e. Dat de kerkeraad acht gevende op z n verzoek dat h
zich moet conformeren aan het besluit van 25 novem-
ber 1744.
Aldus in termen van deze strekking in kortere vorm.

4e. Dat de kerkeraad de schoolmeester aanraadt, indien
h zich bezwaard vindt met deze resolutie van de ker-
keraad, zich te adresseren aan de "Classis" die bin-
nen



' 94
nen vier weken gehouden zal worden. Eventueel kan
h de komst van de "visitatoren" afwachten.

Undertussen raadt en beveelt de kerkeraad hem aan z n
schoo1- en kerkdiensten te vervolgen, gezien de kerke-
raad zich anders b de "Edelmogenden" zal gaan beklagen.
Dit in termen van "moetwillige verlaten van diensten".

Dit de schoolmeester voorgelezen z nde, verklaarde deze
zich b z n standpunt te houden en z n school ‘s ander-
daags te zullen opzeggen.
Aanwezig waren: W. v. Putte, J. v.d. Berg, Ds. G. Velse,
Laure s Pagee.(8).

R k Spaan hield het been st f, maar niet voor lang.
Waarsch nl k heeft h gedacht dat de kerkeraad wel door
de knieén zou gaan. Men was P k. waarsch nl k omwille
van z n al te vele niet te r men en te combineren b -
baantjes, liever kw t dan "r k".
Na minder dan drie weken wilde h op z n besluit terug
komen. Men verplichtte hem daarvoor zich enigszins te
vernederen terw l ook de kerkeraad geen gezichtsverlies
wilde l den. '

Vergadering van de kerkeraad op 1 april l745.(9).

Wederom na aanroeping van de H. Naam verklaarde R k
Spaan, die ook aanwezig was, ‘s zaterdags te voren tegen
de predikant te hebben gezegd "z ne dienst weeder te
willen aanveerden maar dat den predicant hem gezegt had-
de dat h also kerkedienst en schooldienst en alle daar-
toe behoort hadde laaten varen".
De dominee deelde verder mee, dat de kerkeraad verplicht
was geweest Abraham Vmmmer ter vervulling van genoemde
diensten aan te stellen.
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Abraham Vermeer was in die t d de schoolmeester van
Woensdrecht. Deze is in de periode 1747-1748, die vol
was van kr gsgewoel ter verovering van Bergen op Zoom,
gestorven.

De predikant zei verder, dat h de kerkeraad van Spaans
verlangen op de hoogte zou brengen. Vermeer moest echter
voorlopig nog doorgaan a raison van f 2 per week. Na be-
raad met de kerkeraad heeft deze besloten R k Spaan hun
besluit aan te zeggen. "Dat h so h excuuses aanbiedt
en verzoekt over het in het openbaer gegeeven ergernis,

klok, noch kerkdienst te
doene en thans belooft na behooren z n kerke en school-
met het niette lu en van de

dienst waar te neemen en den openbaare Godsdienst b te
woonen, de kerkeraad indien h sulks verzoekt, s n mis-
slag sal over het hooft zien, en hem weederom in z n
dienst erkennen."

De schoolmeester gaf ten antwoord dat h geen excuses
hoefde en ze
standpunt en
De kerkeraad
maken aan de

ook niet gat. Hg handhaafde z n eerder
gaf dus niets toe.
besloot het standpunt van Spaan over te
Classis en wachtte af. Met Vermeer had men

immers, z het een t del ke waarnemer.

Alles b elkaar genomen moest R k Spaan er maar niet te
veel van verwachten. H was duidel k over de schreef
gegaan. Van de andere kant zat h waarsch nl k niet op
een tractement van f 2 per week te wachten.
De kerkeraad moet natuurl k b z n ontslag als kerke-
raadslid a1 op de hoogte geweest z n van z n anteceden-
ten. Deze kerkeraad moet ondanks haar mededeling om er
onder bepaalde voorwaarden toch zand over te strooien
niets meer in gezien hebben.
R ks stoel had geen poten meer. Poten, die h er zelf
mee onderuit had gehaald.

Vooreerst van een beslissing geen vermelding!
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Het zal 15 juni 1745 worden eer de zaak z n beslag kr gt,
want dan is de kerkeraad weer in vergadering b een. De
dominee deelt mede dat R k Spaan van z n kostemr-en
schoolmeestersambt ontheven wenst te worden. Spaan zal
dit ook aan de Classis mededelen.

Het was een minzame R k Spaan die aan de dominee z n ver-
haal heeft gedaan. Hg betuigt z n sp t over z n misslagen
en z n "ergernis"geven. De predikant en de kerkeraad

moeten z n handelen maar zien als onvoorzichtigheid,
haastigheid, enz. Kortom, h biedt niet z n ontslag, maar
z n verontschuldigingen aan. De kerkeraad wil deze aan-
vaarden en een en ander aan de Classis medede1en.(l0).

Hiermee valt eigenl k het doek over R k Spaan, de school-
meester/koster. Alles overziende had h te veel hooi op
z n vork genomen. Wat de kerkeraad voor z n voornaamste
ambt aanzag had h voor een van de minste geacht.
In het licht hiervan was de afloop al vanaf de aanvang
van de klachten voorspelbaar. B het eindigen van z n
schoolmeesterschap stond h ook vr kort b het einde
van z n leven. H stierf in 1747 en op 4 januari werd
het l k van "monsieur" Spaan in de kerk begraven.(11).

0p 27 augustus kreeg Douwe Uevering te Ussendrecht de
benoeming tot schoolmeester/koster/voorlezer. (12). '
Over hem vernemen we geen klachten. Dit kon ook moeil k.
Bl kens mededeling in het resolutieboek is h al in
1746 overleden. En dan versch nt Adolph Manschot.

ADOLPH MANSCHOT.

Adolph Manschot verkreeg z n benoeming als schoolmees-
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ter, voorzanger, koster en voorlezer op 27 augustus 1746
met een tractement van f 100 per jaar. Voor het regel-
matig opwinden en b stellen van het dorpshorloge ont-
ving h nog-f 25 's jaars.(14).

Waar men Dolf indert d heeft opgedolven verhaalt de his-
torie niet. Adolph, de naam is twamtmmdg Germaans in de
betekenis van edele wolf. Dat bleek h echter allerminst
te z n. Adolph Manschot heeft het in Ossendrecht nogal
bont gemaakt. Zo bont, dat het "gerecht" van Ossendrecht
er aan te pas moest komen.

Op 21 juni 1751 komt de kerkeraad van Ossendrecht in
vergadering b een. Over Manschot is hun een en ander ter
ore gekomen en ze hebben aan de hand daarvan hun licht
opgestoken. Ze hebben in het doopboek der Nederduits
Gereformeerde Gemeente van Bergen op Zoom gezien dat
de schoolmeester op 16 augustus 1749 een onecht kind
heeft ten doop gehouden. Voor dit kind uit Middelburg
heeft h een verkeerde naam voor de vader en de moeder
opgegeven.Het kind is nog ten huize van de schoolmees-
ter.
De kerkeraad was niet eerder op de hoogte van de op z n
minst vreemde handelw ze van Manschot. "Om dit gruweleyk
streek door hem gepleegt" besluiten ze hem b het aan-
staande huisbezoek het Avondmaal te verbieden. "Totter
t d en w le dat h sich van dien blaam sal hebben gesui-
vert". Welk door de predikant Cornelis Aenemaat en ouder-
ling Willem van Putten op 28 juni 1751 is gedaan. Aldus
volgens een memorie van 2O september 1751.(15L

Men heeft er dus nogal gewag van gemaakt en Adolf ruim-
schoots de t d gegeven zich te zuiveren. De betichte
heeft daar natuurl k geen kans toe gezien.
De zaak komt nadien in handen van het gerecht van Ossen-
drecht waarin vertegenwoordigd de "officieren" en schepe-
nen van Ossendrecht.
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Ze komen b een op 23 november 1751 en overleggen een
verklaring van Adolf Manschot en z n huisvrouw Anna de
Olerk in dato 3 mei 1751. Naar aanleiding van die ver-

klaring zullen z Adolph dagvaarden en hem onderhouden
over hetgeen heeft plaatsgevonden. En dat was nogal wat!
De Heren schepenen en commissarissen der stad Middelburg
in Zeeland vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Macaré, bal-
juw van Middelburg, en Jan Muesel, koopman in kaarseni
en hammen, verklaren daarop (accoord de 17 juni ll. ge-
sloten) veel wat deze zaak betreft.
Dat uit de stukken bl kt dat Adolf Manschot zich niet

ontzien heeft na van tevoren een contract met Meusel te
hebben aangegaan voor alimentatie en opvoeding van het
onecht kind. Dit kind in de maand maart van 1749 b de
predikant Anemaet aangemeld heeft om het te laten dopen
en dat deze dit had afgewezen.
Dat Manschot daarna op een woensdag in de maand april te
Bergen op Zoom dit onecht kind had laten dopen en b de
doop als peter had geassisteerd.
Verder een onjuiste naam voor het onechte kind had afge-
geven als z nde de vader Jan Thomasse en de moeder Anna
Adriaensen. Maar, dat de werkel ke vader Jan Meusel is
"Die hetselve kint in overspel heeft geteelt b juffrouw
Anna Paulisse, hu svrouw van Sieur Adriaen He pe, junior,
thans in Oost-lndien z nde".(l6).

Manschot was toch wel een vreemde vogel. Na Meusel van
"dienst" geweest te z n had h aangaande het vervolg zo
z n eigen richtl nen uitgezet en ondanks het bakzeil
halen b Ds. Anemaet deze doorgezet.

Dat men onze tw felachtige schoolmeester hierover wel

eens nader aan de tand wilde voelen was heel normaal.
De kerkeraad en Ds. Anemaet moeten toch wel raar opge-

keken hebben toen ze van de Bergen op Zoomse doop hoor-
den. I
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Officieren en schepenen van Ossendrecht komen weer b -
een op 12 januari 1752.
Ze dagvaarden Adolph om hem alsnog aan de tand te voelen
over de zonderlinge doop. En intussen bl kt h vr re-
cent nog twee andere wandaden te hebben bedreven. Waar-
van acte.
"Dat den selven Manschot nae die t d sig niet ont sien
heeft, om op eens gants brutaale en verrgaende w se, on-
der ongepermitteerde ennessién en dreigementen op den
2e deser maent januar ten Hu sen van Andries de Meester
den schoolmeester van Woensdregt aen te randen en was
het mogel ck hem met gewelt te dwingen te te kenen van
een kerkel ke attestatie tot het ontvangen van z n trac-
tement als schoolmeester."
Daarmee was de koek dus nog niet op, gezien Manschot
de dominee van Ossendrecht en Woensdrecht met geweld
belet heeft z n predikdienst in de kerk van Woensdrecht
(Stompe Toren) uit te voeren. Een en ander volgens een
verklaring op 8 januari 1752 van de Eerwaarde Heer C.
Anemaet, Sara Durien, Willem van Oevelen, Willem Per-
daens, Willem van Putte en Cornelis Vettens, voor
schepenen der heerl kheid Woensdrecht.

De Officieren en schepenen van Ossendrecht besluiten
dat zoiets niet kan worden getolereerd. Derhalve beslui-
ten ze toestemming te vragen om hem na dagvaarding te
mogen arresteren en de kerkel ke goederen die h on-
der z n beheer heeft door de "geregtsvoster" b hem op
te laten halen.(l7L

In feite is de kous natuurl k nog lang niet af. Offi-
cieren, schepenen en gemeentemannen van Ossendrecht
hebben nog andere katten te geselen. Ossendrecht zit
al een t d zonder schoolmeester.

Heren Officieren, schepenen en gemeentemannen van Os-
sendrecht vergaderen op 15 februari 1752.
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De zaak Manschot sleept aan. Langer dan b een "cri-
minele" procedure regel was. In feite was het een b zon-
der geval en kon men spreken van bedrog.

Maar op genoemde datum komt men tot de conclusie dat
men al lang genoeg zonder schoolmeester zit.

"Dat door het agter bl ven van den schoolmeester Adolf
Manschot het school houden quam te fluctueeren (ongere-
geld, schommelend) tot ongerieff van de ingesetene al-
hier die gewoon s n meertendeels hunne kinderen ter
schoole te senden."

Kort en goed, men zit zonder schoolmeester en iemand was
belast om binnen Bergen op Zoom naar een "Bequaam per-
soon om te sien om provisioneel (voorlopig) de schoole
waar te nemen".
Ze hebben deze gevonden in de persoon van ene Gr0oten-
boer, schoolmeester in het weeshuis van Bergen op Zoom.
En dit voor zo lang de procedures tegen Adolf Manschot
zullen lopen. Z n tractement bedraagt f 2 per week, per
kwitantie te voldoen.(18).

Voorlopig is dat weer alles

Op 27 februari deelt de kerkeraad mee dat men Adolf
Manschot wegens wangedrag in rechte zal vervolgen.(l9).

Waarom zo lang gewacht? Het heeft er de sch n van dat
men Manschot wel kw t wilde maar zonder al te veel op-
schudding.

Het duurt tot 22 augustus 1752 voor we weer iets over
de zaak vernemen. De Heren van het gerecht van Ossen-
drecht geven te kennen dat Adolf Manschot indert d ook
aangesteld was voor het opwinden van het dorpshorloge.

— 
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Verder had h hier ook het toezicht over. Maar, "dat
gemelte Adolf Manschot sig van hier hebbende geretireert
en sig soeke hebbe gemaakt".

Daar had je het gedonder in de glazen. En men mag zeggen
dat h daar alle t d voor heeft gekregen.

Het opwinden van het horloge zal nu provisioneel gebeu-
ren door Neeltje P l tot iemand in vaste dienst daar-
voor zal worden aangenomen. De tegenwoordige schoolmees-
ter (z hebben dus een nieuwe) heeft zich hiervoor aange-
boden. Carel Elperdink is de nieuwe schoolmeester, etc.
Carel Elperdink kr gt dan ook die benoeming. Te gel ker-
t d wordt h in al z n ambten bevestigd. Het opwinden
van "het dorpshorlogerie" moet om de 24 uur geschieden.
Het opwinden en toezicht houden zal men honoreren met
f 24 per jaar.(20).

Maanden en maanden gaan voorb voordat er nog eens iets
openbaar gemaakt wordt over de zaak "Manschot".
Op 16 januari 1753, b na vier jaar nadat de eerste feiten
zich hadden voorgedaan, kr gt de zaak z n beslag.
De dader is verdwenen en dus buiten schot.

T dens de vergadering van het gerecht van Ossendrecht
op 16 januari 1753 deelt men mede dat Adolf Manschot
zich in 1749 had belast met de opvoeding van een onecht
kind. "Hg hadde hiervoor alimentatie ontvangen en aan
s n hu s opgebrogt."
Verder, dat Adolf Manschot nooit had willen verklaren
wie dan wel de ouders van het kind waren. Dat de "re-
geeringe" van Ossendrecht ingeval van overl den van
Adolf Manschot voor de kosten van de opvoeding zou moe-
ten opdraaien.
Daarom hebben ze indert d Manschot een bedrag vanf 3OO
aan borgtocht laten betalen om dit risico te dekken.
Manschot wilde dus de ouders niet noemen en kon geen
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borgbrief overleggen. Vandaar deze maatregel. De f 300
z n onder het beheer van de secretaris der Heerl kheid.
Gezien men tegen Manschot met "succes" crimineel heeft
"geprocedeert". Verder, dat Manschot b sententie (uit-
spraak) van heren schepenen en na ingewonnen advies van
neutrale rechtsgeleerden op 8 november 1752 "Ombequaam
is verklaert tot het waernemen van eenige bedieninge".
"Endevoorts gebannen voor den t dt van dartig jaeren"
(uit de heerl kheid en waarsch nl k ook uit het mar-
kiezaat). H verder veroordeeld is "totter kosten en
misen van dezen processe".
Dat intussen de vrouw van Manschot zich met haar kinde-
ren en het onechte kind "zich van hier hebbe gereti-
reert".
Ook z waren dus gevlogen.
Men stelde ter vergadering voor de f 3OO aan borgtocht
plus de op le februari 1752 in beslag genomen goederen
ter dekking van de proceskosten aan te wenden.(21).
Hiermede eindigt dan de zaak Manschot cs.

Over Carel Elperdink, de opvolger van Manschot, geen
schokkende dingen. Er waren naar t d, plaats en omstan-
digheden gerekend natuurl k ook goede schoolmeesters.
Hun karige beloning maakte het aannemen van b baantjes
noodzakel k.
B R k Spaan was dit uit de hand gelopen, en Adolf Man-
schot bleek een onbetrouwbaar man te z n. Anderz ds
hoeft men er in feite niet van op te k ken. De meesten
kwamen uit het gewone volk en hadden,als gezegd, een
minimale opleiding genoten. En niet alle appels z n
gaaf, uit welke boomgaard z ook komen!
Dat de schepenbank vanOssendrecht Manschot kon veroorde-
len was gelegen in hun bevoegdheid en status. Ossendrecht
was, evenals alle andere heerl kheden in het Zuidkwar-
tier, een "Hoge Heerl kheid". A
De schepenbank bezat daardoor de bevoegdheid recht te

‘Y _



spreken in burgerl ke én criminele zaken. Al met al heeft
de lezer eens kennis kunnen maken met het onderw s, on-
derw zen en rechtsgang in de 18e eeuw. Moge het goed
bevallen z n

Hoogerheide, december 1986. Alf. J. P nen.
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Het streekheemmuseum ”Den Aanwas

Uit convocaties, publicaties in de pers en mededelingen
b onze lezingen zal het U bekend z n, dat een lang ge-
koesterde wens van onze Heemkundekring, om binnen ons
gebied een begin te maken met de oprichting van een -,
Streekmuseum, dit jaar in vervulling zal gaan.
Dank z de bereidwillige medewerking van de heer en me-
vrouw C. Mattheussens - Van den Maegdenbergh hebben w
het pand Aanwas 29 te Ossendrecht hiervoor in bruikleen
gekregen.

Het komt ons juist voor, omtrent dit museum en de vor-
deringen die w daarmee maken regelmatig te publiceren
in onze T ding. W willen U op deze w ze op de hoogte
houden van onze activiteiten op dit terrein.

Voordat ons bestuur besloot tot oprichting van een mu-
seum over te gaan hebben we ons terdege afgevraagd wat
het doel van een museum is en of een heemmuseum in onze
streek wensel k is. In lectuur die w daarover raad-
pleegden, troffen w de navolgende omschr ving van een
van een museum aan:

"Een museum is een permanente instelling, in dienst van
de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankel k voor
het publiek, niet gericht op het maken van winst, die
de materiéle getuigenissen van de mens en z n omgeving
verwerft, behoudt, wetenschappel k onderzoekt, presen-
teert en hierover informeert voor doeleinden van studie
educatie en genoegen."

Uit deze tekst hebben w de conclusie getrokken dat het
oprichten van een heemmuseum voor het Zuidkwartier zin-
vol is. Hierb hebben w wel overwogen dat onze streek
arm is aan historische gebouwen, kunstschatten of ande-
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Pand Aanwas 29 te Ossendrecht i 1920.
Uit: Fotoverzameling van de Heemkundekring.

Achtergevel van 't pand Aanwas 29 in de huidige
staat, 1987.
Uitzfotoverzameling van de Heemkundekring.
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re waardevolle voorwerpen uit het verleden. Dit laatste
is, als men de historie van het Zuidkwartier onderzoekt,

L wel begr pel k. Wat er vanuit de Middeleeuwen was over-
gebleven is door stormvloeden na 1530 grotendeels ver-
loren gegaan. In diverse oorlogen na deze periode wer-
den de steden Antwerpen en Bergen op Zoom enkele malen
belegerd, wat tot gevolg had dat de bevolking in de dor-
pen van het Zuidkwartier hiervoor het gelag betaalde.
Er werd geplunderdwat er te plunderen viel, zodanig
zelfs, dat gedurende bepaalde perioden de bevolking een
veilig heenkomen moest zoeken en de streek geheel ont-
volkt was.
Het is duidel k dat uit deze perioden niet veel is over-
gebleven.

W horen U de opmerking maken: Waarom dan toch een
heemmuseum? Is het eenpreQjge —object van de Heemkunde-
dekring? 3

Zeer zeker niet. W hebben ons gerealiseerd, dat w in

ons museum weinig voorwerpen zullen kunnen tonen die
uit de gr ze oudheid stammen. Onze verzameling zal voor-
namel k bestaan uit voorwerpen uit de afgelopen 100
jaar. Weer horen we U vragen: Is dit nu wel de moeite
waard? W menen van wel. W leven in een snel verande-
rende t d. Een ontwikkeling die zich in het verleden in
enkele eeuwen voltrok, voltrekt zich nu binnen enkele
decennia. Voorwerpen en gebruiken die de ouderen onder
ons in hun jeugd als normaal beschouwden, komen nu
reeds over als stammend uit een ver verleden.
Ons doel is van dit verleden toch iets vast te houden
en dit zeker niet omdat vroeger alles zo goed was en
er nu niets van deugt. Neen, veeleer willen w dit om
onze t dgenoten te laten waarderen wat we nu hebben.
Tevens om hen waardering te laten opbrengen voor hetge-
ne onze ouders en grootouders gepresteerd hebben om
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uit de armoede van dest ds te geraken en zo te zorgen
dat w het nu beter hebben.
In materiéle zin z n z hierin zeker geslaagd. Dat
voor een aantal mensen van onze generatie de grotere
materiele welvaart niet alt d leidt tot meer levens-
geluk, is een fout die z dikw ls zich zelf moeten ver-

w ten.

Na lezing van het vorenstaande zal het U duidel k z n
dat de toekomstige verzameling van het museum zal be-
staan uit eenvoudige gebruiksvoorwerpen uit de afge1o-
pen 100 jaar. In het begin zal deze weinig samenhang
vertonen, omdat een uitgebalanceerde collectie nu een-
maal niet in één of twee jaar kan worden opgebouwd.
In een later stadium streven w ernaar de beroepen —
b voorkeur die specifiek waren voor de streek - in
beeld te brengen. Ook willen w de woonomstandigheden
van zo‘n hmumrd jaar geleden aanschouwel k maken.
Een eerste aanzet daartoe gaven we al in ons "Kwartier",
het huisje aan de Binnenweg te Hoogerheide, dat we van
de Fam. Borremans in bruikleen hebben gekregen. Dit
huisje toont de bewoning 100 jaar geleden door een
arbeidersgezin. In het pand aan de Aanwas te Ossendrecht
kunnen w laten zien hoe dest ds de wat beter gesitueer-
de gehuisvest was. '

Uit het vorenstaande zult U begrepen hebben, dat w
thans wel een aanzet hebben gemaakt voor het museum,
maar dat ons werk b lange na nog niet voltooid is.

Periodiek zullen w U van onze vorderingen op de hoogte
houden. Leden die interesse hebben om daadwerkel k mee
te werken aan de verdere uitbouw van het museum z n
van harte welkoml

Het ligt in ons voornemen de geschiedenis van het pand
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Aanwas 29 te onderzoekenen in de T ding te vermelden.
Dit vergt echter enige t d, t d die tot op heden ont-
brak. Vooruitlopend hierop vermelden w hoe het pand
als monument door de R ksdienst voor monumentenzorg
is omschreven.

BOUWKUNDIGE BESCHRIJVING VAN HET PAND AANWAS 29 TE
OSSENDRECHI.

Nevenstaande tekening toont de plattegrond van het
streek/heemmuseum, Aanwas 29 te Ossendrecht.

Deze tekening is gemaakt door de R ksdienst voor de
Monumentenzorg.
Deze dienst geeft de volgende omschr ving:
"Het pand Aanwas 29 te Ossendrecht is bl kens ingewonnen
ambtsberichten in oorsprong vroeg l7e eeuws en om-
streeks 1800 voor een groot deel verbouwd.
Het is een verdiepingsloos woonhuis dat wordt afge-
dekt door een hoog met pannen gedekt zadeldak tussen
twee puntgevels.
De symmetrisch ingedeelde voorgevel is v f traveeén
breed, heeft oude muurankers en wordt afgesloten door
een hoofdgestel, bestaande uit een architraaf, een
vlakke fries en een tweer ig getande kroonl st.
Aan weersz den van de ingangspart , die bestaat uit
een voordeur met zeren hekwerk in Jugendstil-vorm en
een in tweeén gedeeld bovenlicht, bevinden zich twee
grote schuiframen met paneelluiken, hardstenen onder-
dorpels en imitatie-natuurstenen strekken.
De noorderz gevel is gepleisterd en heeft alleen op
zolderhoogte twee kleine ramen en enkele staafankers.
De zuidergevel, die behoudens een kelderraam geheel
blind is, toont nog het oorspronk l ke l7e eeuwse
metselwerk met gele baksteen, klezoortjes aan de ein-
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van de koppenlagen, vlechtingen en twaalf muuran-

De achtergevel bevat drie, omstreeks 1800 ingemetselde
zesruitsschuiframen en voorts een deur met een gepro-
fileerd en van een tandl st voorzien kalf.
Het pand heeft inwendig de indeling van omstreeks
l8OO behouden, met twee grote kamers aan weersz den
van de gang en vele elementen uit die t d, zoals schoor-
steenmantels, betimmeringen, kroonl sten en marmeren
tegels.
De kelder met het tongewelf en plavuizen vloer, als-
mede de buitenmuren en de eikenhouten kapconstructie
z n nog van de oorspronkel ke bouw in het begin van
de l7e eeuw bewaard gebleven.
Het
als
der
Aan
een

pand moet dan ook wegens z n oudheidkundige waarde
monument in de zin van artikel 1,onder b, sub 1
Monumentenwet worden beschouwd.
de zuidz de van de achtergevel bevindt zich nog
kleine aanbouw met haaks daarop een vr recent

gebouwd schuurtje, welke geen oudheidkundige waarde
hebben en derhalve niet voor bescherming in aanmer-
king komen."

Deze gegevens z n ontleend aan een verslag door de R ks-
dienst voor de Monumentenzorg.

L. Timmermans.
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Contactadressen van de werkgroepen van de Heemkundekring
"Het Zuidkwartier" per 1 april 1987.

1. Heemschut. Dhr. L. Timmermans, Duinstraat 36,
4631 KV Hoogerheide, Tel. 01646 - 2546

2. Toponomie. Dhr C. van Opdorp, Pr. Clausstraat 3
4631 LZ Hoogerheide, Tel. 01646 - 3830

3. ‘t Kwartier. Dhr. C. Flipsen, R zendeweg 48
4634 TZ Woensdrecht, Tel. 01646 - 2389

4. Distributie. Mej. M. Bastiaanse, Tulpstraat ll
4645 CS Putte, Tel. 01645 - 2794

5. Archeologie. Dhr. A. Buys, Bossestraat ll
4634 RG Woensdrecht, Tel. 01646 - 2201

6. Oude Handwerktechnieken. .
Mevr. E. Suykerbuyk - van Agtmaal, Raad-
huisstraat 114, 4631 NJ Hoogerheide,
Tel. 01646 - 2536

7. De Zanggroep.Mevr. M.J. P nen-Verresen, Mgr. Poels-
str. 43, 4631 CA Hoogerheide, Tel 01646-
2895

8. Redactieraad.Dhr. A. P nen, Mgr. Poelsstraat 43
4631 CA Hoogerheide, Tel. 01646 - 2895
Copie inleveren b : Dhr L. Timmermans,
Duinstraat 36, 4631 KV Hoogerheide.

9. Documentatie.Dhr. A. v. Pul, Duinstraat 40
4631 KV Hoogerheide, Tel. O1646 - 3423

10. Oude dialecten, gezegden, spreuken, etc.
Dhr. W. Groffen, Antwerpsestraatweg 129,
4631 RA Hoogerheide, Tel. 01646 - 2441

11. Evenementen. Vacant.

12. Heemtuin. Mevr. J. Bruyns - Soffers, Duinstr. 54a
4631 KV Hoogerheide, Tel. 01646 - 3264

13. Museum. Dhr. L. Timmermans, Duinstraat 36,
4631 KV Hoogerheide, Tel. 01646 - 2546.

Het bestuur verwelkomt suggesties van onze leden voor
eventuele andere werkgroepen. »
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