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VOORWOORD 

Het is een beetje vreemd om als trouw redactielid van het jaarboek van Het 
Land van Gastel nu ook als voorzitter het voorwoord te  schrijven. 
Het doet me genoegen dat we, ondanks de voor iedereen onverwachtse 
bestuurswisseling, nog altijd op de goede weg zijn met onze Heemkundekring. 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn voorganger Jan de Jongh op deze 
plaats hartelijk dank te  zeggen voor hetgeen hij voor de kring heeft gedaan en 
gelukkig nog steeds doet. Met  de steun van de vertrouwde bestuursleden 
Trudy, Piet, Jan, Frans en Jan plus de nieuwkomers Jeanette en Leo weet ik 
zeker dat onze vereniging aan de weg blijft timmeren. 
Dat doen we als bestuur soms van een afstandje, soms heel intensief. Maar 
altijd in stimulerende zin, teneinde medewerkers alle ruimte te  bieden om zijn 
of haar capaciteiten voor het Gastels heem of het dorpsmuseum te  ontplooien. 
Want terwijl de redactiecommissie de laatste puntjes op de i zet voor dit 19" 
jaarboek, is de tentoonstellingscommissie volop bezig met de inrichting van de 
kersttentoonstelling. En intussen zitten ook de reiscommissie en de Indie- 
werkgroep niet stil. Week in, week uit zijn bovendien diverse medewerkers 
bezig met inventariseren, archiveren, sorteren en wat al niet meer te  ... eren 
valt. 
Graag zou ik - als blijk van belangstelling - mijn gezicht wat vaker In De Drie 
Snoeken laten zien. Helaas ben ik nog te  veel gebonden aan de jonge gezins- en 
drukke werksituatie. Gelukkig gaan de werkzaamheden gewoon door. Steeds 
minder hoekjes van het museum zijn volgepropt met dozen, waarvan wij niet 
eens weten wat er in zit. De boeken in de bibliotheek, de gereedschappen, de 
bidprentjes en krantenknipsels. Me t  behulp van de pc wordt steeds duidelijker 
welk een rijkdommen we in huis hebben. 

Als verwoed schrijver en lezer van regionale geschiedenis beschouw ik ook dit 
1 9" jaarboek als een rijkdom. Het lijkt ieder jaar weer een flinke klus om 
aardige, interessante verhalen of feiten aan te  dragen. Maar tegen de tijd dat 
het oktober wordt, merken we gauw genoeg dat ook deze uitgave weer to t  de 
dikkere zal behoren. 
Dik is niet per se beter. Maar ik ben er van overtuigd dat er voor eenieder 
weer iets van zijn of haar gading in zal staan. Speciaal mensen met  de familie- 
naam Van Merrienboer kunnen hun hart ophalen. De meest uitgebreide 
stamboom van deze zo typische Gastelse naam staat in het boek afgedrukt. 
Me t  drs. K. Leenders gaan we ver terug in de geschiedenis van onze streek. 
Hij beschrijft het ontstaan van Gastel op geologische wijze. Het artikel is 
aangevuld met interessante kaarten. 



Bijzonder blijven de bijdragen van de nestor van onze redactie Piet Akkermans. 
Hij heeft tien pentekeningen van situaties rond 1900 in onze gemeente 
gemaakt. Bij het zien van de tekeningen zou je zo een eeuw terug in de tijd 
willen duiken. Terugblikken doen we ook naar de jaren 1902 en 1952 respec- 
tievelijk honderd en vijftig jaar geleden. In dat laatste jaar werd een Gastelse 
wielrenner Nederlands kampioen. Zijn lange sportieve leven is terug te  lezen in 
dit boek. 
Gastels oudste tiental staat weer op een rijtje, aangevuld met  een interview 
met een van hen. 
Al met al menen wij weer een boek aan te  leveren, dat niet ongelezen in de 
boekenkast zal verdwijnen. Daarvoor is de historie van ons Gastel toch te  rijk. 
Ik wens u namens het bestuur en namens de redactie veel leesgenot en nodig 
u alvast uit mee t e  denken over leuke onderwerpen, die ons 20" jaarboek gaan 
vullen. 

Wim van den Broek, 
voorzitter. 
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Dit verhaal leest waarschijnlijk als een sportverhaal. Het gaat dan ook over een 
sportman pur sang. Maar wel een man, waar heel Oud Gastel destijds voor op 
zijn kop stond. En dat rechtvaardigt een plaats in dit jaarboek. Hoewel Cees 
niet zat t e  springen op het etaleren van zijn prestaties, komen we daar juist in 
het portret van een groot wielrenner niet onderuit. Verder zijn het de 
herinneringen van de hoofdpersoon zelf, opgetekend tijdens een middag en een 
avond aan de Nicolaas Peckstraat t e  Steenbergen. 

CEES AANRAAD 

DE 'ZWARTE' WIELERKAMPIOEN VAN 1952 
Vijftig jaar geleden werd een jonge landarbeider uit Oud Gastel wegkampioen 
van Nederland bij de amateurs. Zijn naam: Cees Aanraad, ook wel Kees 
Aanraadt en in de gazetten in het begin zelfs Aanraak. Beter bekend als 'het 
Zwartje' of zelfs 'de Zwarte Zigeuner'. Helaas bracht zijn wielercarriere niet wat 
iedereen er na die glansrijke overwinning in Zandvoort van verwachtte. Een 
zware val op de winterbaan van Parijs dwarsboomde alle plannen om het ooit 
als professioneel fietser te proberen. De legendarische ploegleider Kees 
Pellenaars stond al klaar om hem in te  lijven. Maar de smak tegen h i t  planken 
ovaal van de Velodrome dlHiver deed hem de das om. Drie dagen lag de 
Gastelaar in coma, drie weken later haalde de vroegere koning der 
kermiskoersen John Braspenninckx hem op uit het Parijse ziekenhuis. Aanraad 
bleef nog wel fietsen, maar bereikte nooit meer de vorm van die hete zomer 
van '52. 
Een halve eeuw later blaakt de kampioen van weleer nog van gezondheid. Op 
het moment van verschijnen van dit jaarboek wordt Cees zeventig. Twee mooie 
aanleidingen voor een terugblik op een leven dat beheerst werd en wordt door 
sport. Bovendien wilde ondergetekende - in navolging van de geschiedenis van 
de Gastelse wielerronde, welke in het jaarboek 1997 is opgenomen - graag 
eens de Gastelse renners nader beschrijven. En bij wie kun je dan beter 
beginnen dan de eerste Gastelse nationaal kampioen, die bovendien vanwege 
zijn achternaam toch altijd al haantje de voorste was. 

Kennismaking met de fiets 
Boerenzoon Cornelis Adrianus Aanraad werd geboren op 2 2  december 1932 
in de Steenstraat B21  (nu Oude Steenstraat 2). Zijn ouders kregen vier 
kinderen, broer Jos was eind jaren vijftig ook een verdienstelijk amateur. In de 
crisisjaren kreeg kleine Cees niks mee van de eerste bloeiperiode van toen het 
baanwielrennen. Oud Gastel had voor in zijn jeugdjaren nog een grasbaan op de 
Stoof, die van uitbater Merijntje van lersel. De rijwielvereniging Door Oefening 



Sterker [D.O.S.] organiseerde er diverse 'groote wielerwedstrijden'. In 1932 
was reeds de tweede baan aan de Rijpersweg afgebroken, later konden de 
mannen op de Stoof het ook niet bolwerken tegen de houten en betonnen 
baantjes elders in West-Brabant. Cees herinnerde zich wel de succesvolle 
Gastelse renner Janus van de Maagdenberg, die hij ook na de bezetting nog 
wel eens tegen het lijf liep. 
Cees was op de Joannesschool geen uitblinker. Als wielrenner had je toch niks 
aan rekenen en taal en het werk op de boerderij lonkte. In 1948 las hij in de 
krant wel over de heroische'duels tussen twee amateur-wielrenners uit 't Heike 
Wim van Est en Woutje Wagtmans. Hij zag ze in z'n dorp voorbijtrekken tijdens 
de Ronde van Brabant en de eerste koersen van Gastel Vooruit. Dat 
hardfietsen leek hem wel wat. 
Tijdens de kroningsfeesten in augustus datzelfde jaar was er ook een course 
op gewone fietsen. De 15-jarige Cees deed mee, won niet, maar voelde wel de 
kracht in zijn benen en maakte aldus een sportkeuze. Deze Aanraad ging niet 
op voetbal, maar wilde een fiets met hangstuur om t e  gaan koersen. Andere 
sporten bestonden eehvoudigweg niet. Pol Hermus, oud-coureur en secretaris 
van het wielercomite Gastel Vooruit gaf hem een duwtje in de rug. In Sint 
Willebrord, wielerdorp in opkomst, kochten ze samen het eerste racekarretje. 
Hoe duur de fiets was, weet de berijder ervan niet meer. Wel  dat er vier 
versnellingen op zaten, maar die moesten voor de amateurs nog afgeplakt 
worden. Later zou de befaamde Rene Wouters in Ossendrecht zijn vaste 
leverancier van materialen worden. "Hij was ook mijn sponsor, supporter en 
beschermheer." Wouters was ver voor de oorlog een bekwaam baanrenner. 
Hij nam in 1 9 2 6  De Mol wielerfabrieken in Ossendrecht over en startte er zijn 
Remy-vestiging. Remy stond voor Rene [eigenlijk Desire) en Marie, zijn vrouw. 
In 1950 kwam er  een delegatie van het grote fietsenmerk Garin uit Frankrijk 
naar Ossendrecht voor een proeve van bekwaamheid. Die pakte positief uit en 
sindsdien kwamen de merknamen Remy-Garin naast elkaar voor. Hartpatient 
Wouters overleed in 1955 ,  vrijwel gelijktijdig met  Aanraads laatste koers. 

Debutant met supporters 
Van de Nederlandsche Wielren Unie ontving het Zwartje (Cees was klein van 
stuk) in 1949 zijn eerste licentie: Nieuweling [debutant] stond erop met  het 
nummer 1527 .  Zijn eerste echte criterium was dat van Steenbergen tijdens de 
Paasdagen. Aanraad debuteerde met een bescheiden elfde plaats, maar hield 
er wel een prijs voor het leven aan over. Aan de kant stond Steenbergse Joke 
Somers, die wel wat zag in die stoere vent met ravenzwarte haardos. De liefde 
is wederzijds en houdt to t  op de dag van vandaag stand. Voor Joke ruilt Cees 
later Gastel in voor Steenbergen. Joke zegt dat het in het begin vooral bij kijken 
is gebleven. "Pas toen Cees in dienst ging, is het wat je noemt verkering 
geworden." De fiets hing al in de wilgen op het moment dat Cees en Joke 
elkaar in 1956 het jawoord gaven. 
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Portret van de wielerkampioen 
Cees Aanraad. 

Met  Willebrord Wil Vooruit 
tijdens een clubontmoeting 
bij Feyenoord, Rotterdam. 
o.a. met de gebroeders 
Roks en Van der Veeken. 

Op de baan van Antwerpen: 
de aflossing met Jan Plantaz. 



Een maand na de Steenbergse ronde ging het in Sint Willebrord al beter. Cees 
liet in de eindsprint nog maar vier coureurs voorgaan. Na nog een zevende 
plaats in de ronde van Hoeven, meenden enkele Gastelaren dat de tijd rijp was 
voor een supportersclub. In september van zijn eerste wielerjaar werd de 
supportersclub De Favoriet opgericht met 'als favoriet de veelbelovende 
jongeling Cees Aanraad', aldus Brabants Nieuwsblad. 
In de aanloop naar zijn tweede seizoen kwam de jonge sporter bij dokter 
Karremans in Roosendaal voor een sportkeuring. Die was niet zozeer verbaasd 
over zijn atletisch lichaam als wel over het gitzwarte hoofdhaar. Cees stond op 
verzoek een paar haren voor onderzoek af. Karremans verdiepte zich in zijn 
vrije tijd in haarkleuren van mensen. Later hoorde Cees van de arts dat hij van 
alle blanke mensen de zwartste haarkleur op zijn bol heeft groeien. 
Half mei werd in Sint Willebrord de nieuwe LUMA-wielerbaan in gebruik 
genomen. Cees beproefde voor het eerst zijn geluk op de ovalen piste en kwam 
verbazend goed mee. 
Hij eiste de eerste prijs op in een r i t  op eigen kracht en samen met Poortvliet 
sloot hij de koppelkoers als tweede af. De wielerbanen zouden Aanraad, in dat 
jaar lid van RWC Excelsior uit Dordrecht, nog vaak terugzien. Hartje zomer 
won hij samen met Piet Maas uit Pindurp de LUMA-tweedaagse met een ronde 
voorsprong. Aanraads eerste echte zege. De baansuccessen vertaalden zich 
op de weg: tweede in Sint Willebrord en Ossendrecht, derde in Lepelstraat en 
vijfde in de Acht van Chaam, 's lands belangrijkste wegcriterium. Aanraad kon 
vooral lang en hard op kop sleuren, in zijn nieuwelingentijd kwamen zijn 
sprintkwaliteiten nog niet zo naar boven. 
Na de lagere school was er voor middelbaar onderwijs in huize Aanraad geen 
plaats. Cees kreeg vrij spel als het om trainen en fietsen gaat, mits hij 
driekwart van de dag zijn vader zou helpen op de boerderij. De eerste premies, 
die thuis op de keukentafel kwamen liggen, overtuigden zijn ouders dat er met 
dat hardtrappen best een extra centje te verdienen viel. 
In augustus was de laatste LUMA-baanwedstrijd. De afvalrace, waarbij na elke 
spurt steeds de laatste coureur uit de ring stapt, werd een prooi voor de 
Gastelaar. Maar tijdens de koppelrace kwam de talentvolle aspirant ten val. 
Voor het eerst raakte z'n knie gekwetst. 
In de wintermaanden ontdekte Aanraad dat Van Est, Wagtmans C.S. op de 
pistes over de grens bleven fietsen. Zo wilde hij ook wel overwinteren. Elke 
zondag waren er zogeheten medaillecourses in het Antwerpse sportpaleis. Bij 
de eerste ontmoeting sprintten veertig jongelingen om de plakken. Achter de 
Belg Grondelaers eindigde Aanraad direct als tweede. Zijn ster was nu snel 
rijzende. 
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De overstap en de landelijke clubtitel 
Leeftijd was in de jaren vijftig nog niet bepalend voor de categorie, waarin 
renners uitkwamen. Elke beginnend coureur was eerst twee jaar nieuweling, 
waarna onherroepelijk de amateurtijd aanbrak. Omdat Cees al twee jaar 
nieuweling was, stapte hij in 1951 - amper achttien jaar - ogenschijnlijk 
moeiteloos over naar de 'grote jongens'. 
De baanwedstrijden waren in meerdere opzichten aantrekkelijk, Cees was vaak 
voor meerdere dagen in de Sinjorenstad en leerde via Wout Wagtmans ook de 
aangename kanten van het 'van huis zijn' kennen. "Ik stond versteld hoe Woutje 
na een nachtje doorzakken, weer zo te keer kon gaan op de piste." 
Het op dat terrein nog groene Gastelaartje deed vrolijk mee en die 'combinatie' 
legde ook hem geen windeieren. In de eerste puntenkoers als amateur 
eindigde hij derde, maar op de eerste medaillecourses eind januari ging de 
lauwerkrans al mee naar de Steenstraat. Aanraad kreeg de snelheid en 
behendigheid, die nodig was om het op de banen te  maken, snel te pakken. 
"Bovendien was ik een handige vogel, die de kunst van het goed in de baan 
hangen verstond. Dat was niet iedere hardrijder gegeven. " 
Dat het zo snel crescendo met hem ging, kwam mede door de grote pistier 
Gerrit Schulte. De Bosschenaar zag hem in Antwerpen voor het eerst op de 
fiets en greep meteen in: "Jij zit niet goed op de fiets, jongen." Stuur en zadel 
werden bijgesteld en al in de eerste meters, kreeg de vlijtige leerling het juiste 
gevoel over z'n baanros. 
De eerste wegwedstrijd was begin mei in Koewacht. De kersverse amateur 
snelde er naar een achtste plaats. In Welberg wilde hij graag voor de 
schoonfamilie vlammen: maar hij moest zijn plek nog vinden tussen de 
gevestigde amateurs als Paymans, Van Osta, Van de Veeken, Verwijmeren en 
De Bruijn. 
In Oud Gastel keken de supporters al reikhalzend uit naar het criterium op de 
Stoof. In het voorjaar was een echte wielerclub opgericht onder de naam Helpt 
Elkander. En hoewel Cees in wedstrijden uitkwam voor Willebrord Wil Vooruit, 
droeg hij de club een warm hart toe. "Als'ik de kans had, dan deed ik mee aan 
hun trainingsritten of hometrainerwedstrijden. Voor de Gastelse wielersport 
was het goed dat er een club kwam, maar ik had mijn contacten al met 
Smokkel Wagtmans, de vader van Rini, begeleider van de meeste WWV-ers." 
Bij de familie Wagtmans was hij kind aan huis. "Zo was ik er op de dag dat 
Rini's zusje verbrand raakte in haar wiegje. Enorme paniek, want even de 
dokter bellen was niet mogelijk. Het is goed afgelopen, behalve haar voetje. Dat 
is altijd scheef blijven staan." 
De grootmeesters Wout en Wimme hadden ook al gezien dat die jonge knaap 
uit Gastel in de toekomst nog wel van pas zou kunnen komen. 
Terwijl Gastel Vooruit in augustus na de Tour mooie sier kon maken met het 
boterbloempje Wim van Est, die - koud uit het ravijn van de Aubisque - voor een 
ereronde de profkoers kwam opwarmen [waarvoor hij toen trouwens 1.500 
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gulden kon vangen), was het Helpt Elkander die op 2" Pinksterdag de gewone 
wielerronde hield. Aan de start staan nieuwelingen en amateurs waaronder 
nogal wat plaatselijke favorieten: Pau Hermus, Antoon Lazaroms, Jef Ernest, 
Bart Lambregts, Dileke Danen, Adrie Dirken, Jan Bartelen en topfavoriet Cees 
Aanraad. Hij had geen geluk. Door de scherpe keitjes in de Lagestraat moest 
de zeer actieve coureur liefst zeven keer van fiets veranderen. Plaatsgenoot 
Bartelen had ook een goede dag, maar van het voorgenomen eendrachtig 
samenwerken kwam niks terecht. Elke keer knokte de pechvogel zich terug, 
maar de held van de tweeduizend toeschouwers moest zich aan de meet met 
een zevende plaats tevreden stellen. Voor eigen volk kwam Cees ook in latere 
jaren niet tot de successen, die hij buiten zijn geboortedorp wel boekte. 
Met het stijgen der temperaturen namen ook zijn snelheid op de fiets toe. In 
juli stond hij in Krabbendijke nog naast het podium [5"), maar in Oud 
Vossemeer en Achtmaal had hij al meer succes: twee keer derde. Het laatste 
criterium in Hoeven sloot hij af met een vierde plaats. 
Daarna kwamen de clubbelangen voorop. De jaarlijkse Nederlandse 
clubkampioenschappen stonden op het spel en daar wilden de Willebrorders 
hun status van 'opkomend wielermekka' bevestigd zien met een zege in deze 
ploegentijdrit. 
Aanraad was in de ogen van diverse aanhangers vooraf nog de onzekere 
factor. Maar daar kwam op woensdagochtend de 25" september verandering 
in. Zeker, Willebrord Wil Vooruit was de grote favoriet. Maar bij 
Wielervereniging Maastricht, De Kampioen en Olympia uit Amsterdam en Het 
Zuiden uit Eindhoven [met Jan Plantaz in de gelederen] konden ze er ook wat 
van. 
In de eerste drie jaar van de club hadden ze al dicht aan de nationale titel 
mogen ruiken. Ook nu zat het niet mee, want Jos Suijkerbuijk was ziek. Aan 
een reserve man was niet gedacht. En dus vertrok de ploeg voor de 100 
kilometer met vijf in plaats van zes man: Van Est, Wagtmans, Thijs Roks, Rini 
van der Veeken en Aanraad, in de meeste kranten weer een tijdlang als Kees 
aangeduid. De foto van het illustere vijftal aan de start in de Schelmseweg in 
Arnhem behoort tot de klassieke prenten uit de geschiedenis van WWV. 
Tijdens het vijftig jarig bestaan in 1997 dook de plaat weer in vele kranten op. 
WWV-bestuurslid Cees Kokke maakte in die tijd voor de Willebrordse Courant 
regelmatig wedstrijdverslagen. Zo ook tijdens de clubtitelstrijd op de Veluwe. 
De spanning is bij Kokke groot, want hij schrijft: 
"Daar kwamen onze renners in zicht. Zouden ze al enkele seconden gewonnen 
hebben? Dat was onze enige gedachte in mijn opwinding moet ik mijn horloge 
met chronometer [die nog nooit heeft stilgestaan) te  hard hebben aangedraaid, 
want toen onze favorieten bij ons waren, bleek dat mijn horloge stil stond." 
Kokke had toch beter de Pontiac van de voorbij pedalerende Wim van Est 
kunnen gebruiken. De beul van 't Heike riep immers diezelfde zomer na zijn 



beroemde val in het ravijn van de Aubisque dat zijn hart stilstond, maar zijn 
Pontiac-horloge nog liep. , .  

Inmiddels was wel duidelijk dat de in geelblauwe tricots gestoken 
Westbrabanders in zulk een moordend tempo al heel wat ploegen 
declasseerden. Na 30 kilometer werd het eerste zestal bijgehaald. Op dat punt 
moest ook Van de Veeken - last van bloedzweren - lossen. Cees moest daarna 
wel mee, om het risico van materiaalpech bij het supertrio t e  compenseren. 
Kokke schrijft: "Kees hield kranig vol, want om deze drie kleppers, die in 
binnen- en buitenland to t  de beste renners ter wereld worden gerekend, te  
kunnen volgen, moet je wel uit het goede hout gesneden zijn." 
i ' a  33 kilometer kwam ploeg twee in zicht, zes kilometer verder was de derde 
vereniging eraan voor de moeite. Op 70 kilometer - ploeg nummer vier werd 
gepasseerd alsof ze stil stonden - zat Aanraad ondanks zware krampen nog 
steeds in het wiel. Pas na 100 kilometer en zes gepasseerde ploegen moest 
de benjamin de beulen van 't Heike laten gaan. Het grote afzien begon. 
"Wenend van pijn, door zware krampen, kwam de wonderbaarlijke Aanraad 
toch nog met  een vaartje aanrijden. Wij wilden hem al opvangen, maar daar 
wilde Kees niets van weten: 'ik rijd de koers uit.' Na enkele kilometers zagen we 
hem plots van de fiets vallen. Wij  stopten direct, rolden hem in een wollen 
deken en Piet Heeren masseerde het ene been en Marijn Maas het andere. 
Binnen een minuut zat het zwartje weer op de fiets en reed of hij pas gestart 
was." 
De beloning kwam bij de finish, toen bleek dat de sterke vierde man van WWV 
nog precies 12 seconden sneller was dan de tijd van Maastricht, de tweede 
ploeg. En dat na een solo van twintig kilometer. Had een van de drie vooraan 
de strijd nog moeten staken, dan was dankzij Cees de titel toch in Willebrordse 
handen gebleven. Aanraad hoorde dus met recht to t  de kampioensformatie al 
hadden niet alle kranten daar oog voor. Bij het vermelden van de namen, die 
Willebrord de eerste titel bezorgden staat Van der Veeken vaker vermeld dan 
Aanraad en in een enkel geval heet ie zelfs Maas. En die hielp Cees alleen 
maar terug in het zadel. 
Tijdens de huldiging in het Luma-theater Willebrord, het nieuwe wielermekka, 
betrok voorzitter Peijs de 'kranige amateur uit Gastel' nadrukkelijk bij het grote 
succes van de nog prille vereniging. "Ondanks lichamelijk ongemak hebt gij de 
wedstrijd binnen kampioenstijd uitgereden. Klasse." 

M e t  Plantaz koningskoppel op de banen 
Aan een winterslaap kwam Cees niet toe. Er viel immers de nodige eer en 
poen te behalen op de winterbanen. Begin december wint hij zelfs de 
landencourse in het Antwerpse sportpaleis. Met  Harrie van de Elshout uit 
Made stapt hij vervolgens voor het eerst op een tandem. Deze combinatie 
vestigde een baanrecord op de baan van Saint Vincent. Van de tandemraces 
herinnert Cees zich ook dat hij de Bredase clown Leo Catineau achterop kreeg. 

12 HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



"Die was in staat om op z'n handen net zo hard vooruit te lopen als op z'n 
voeten. Leo was een rasspurter, maar hij zat zelden in de voorste groep. Leo 
wes een grappenmaker, maar hij stond wel weer te  brullen in het Bois de 
Boulogne toen voor ons het Wilhelmus gespeeld werd." 
Volksliederen en vlagvertoon deden 'de Zwarte Zigeuner' maar heel weinig. "Ik 
vond het veel aparter wanneer ik bijvoorbeeld in een koers reed met Anquetil, 
Gaul of naast Antonio Bevilacqua op de baan." 
De gouden combinatie vormde Aanraad echter met Jan Plantaz, de introverte 
coureur uit Eindhoven. "Waar Cees en Jan kwamen, daar wonnen we." zegt hij 
nu zonder overdrijven. Plantaz was in 1951 ten overstaan van 500.000 tifosi 
achter twee Italianen derde geworden op de wereldkampioenschappen en hij 
had zich op de baan al regelmatig doen gelden. "Maar Jan paste eigenlijk niet 
in het wielerwereldje, had helemaal geen bravoure. Hij liet zijn benen spreken. 
Jan logeerde in de wintermaanden bij ons in Gastel, dat was dichterbij de 
banen. Stipt om tien uur zocht ie zijn bed op. Hij leefde helemaal voor zijn 
sport." In tegenstelling tot  Aanraad, werd Plantaz later wel prof en won onder 
meer met Schulte en Post de zesdaagse van Antwerpen. De Oostbrabander 
overleed reeds op 43-jarige leeftijd in 1974. 
In Brussel werd in het eerste januariweekend van 1952  een officieus Europees 
Kampioenschap omnium gereden. Alle disciplines van het baanfietsen kwamen 
daarin aan bod: achtervolging, puntenkoers, sprint en koppelkoers. Aanraad en 
Plantaz waren al snel op elkaar ingespeeld en in hun derde gezamenlijke 
optreden grepen ze de officieuze titel met twee ronden voorsprong op het 
Belgische koppel Van Schil-De Paepe. Een mooi begin van wat zou worden zijn 
beste seizoen. 
Op 17 januari kon Aanraad het ook zonder de steun van Plantaz: hij won de 5 
kilometer van de medaillecourses in Antwerpen. Een paar dagen later zoefde 
het Brabants koppel alweer over de Brusselse planken met wederom een zege. 
Gent was de volgende halteplaats. In het beroemde Kuipke zegevierden ze in 
het voorprogramma van de zesdaagse. Bevreesd voor de Belgen waren de 
jonge pistiers allerminst. De kranten schreven dat 'ze als volleerde 
ploegkoersers de toon aangaven, zich niet storend aan het feit, dat zij zich 
teweer moesten stellen tegen negen Belgische ploegen, die door hun 
supporters fel werden aangemoedigd, maar niet het hoge niveau konden 
bereiken van de jonge man uit Oud Gastel. Gerrit Schulte, die samen met 
Gerard Peters een koppel vormt is enthousiast over zijn opvolgers: "Een beste 
ploeg, die er snel zullen komen." Maar hij voorspelde al wel dat Plantaz het in 
de zesdaagsen zou gaan maken. Schulte to t  Peters: "Die Plantaz wordt straks 
een goeie maat voor jou." Weer een week later behaalde de Gastels- 
Eindhovense trein de zege in een zogeheten dubbele Americaine met 
koppelkoersen van 10 en 1 5 kilometer. 
De uitnodigingen voor grote baanwedstrijden stroomden na de verrassende 
triomfen op de Belgische banen binnen. Parijs, Duitsland, Engeland overal 



Baan in Antwerpen: 
sprintduel met de Belg Leemans. 

Internationale ploegkoers in 
Parijs: concentratie als Jan 
Plantaz Cees weer op volle 
snelheid trok. 

Belgische winnaars in het sportpaleis met een tevreden Aanraad 
op de achtergrond 
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wilden ze het tweetal aan het werk zien. In Parijs deed het duo mee aan de 
finale van de Gontaut-Biron prijs. De wedstrijd over zestig kilometer leverde het 
Franse koppel Michel/Bidgrain de winst op. Aanraad en Plantaz wekten alom 
bewondering met  hun derde plaats, daarmee diverse sterker gewaande Franse 
koppels achter zich latend. 

Niet goed genoeg voor de Spelen 
De invitaties om tegen Pasen naar Londen en Manchester te  komen, legde het 
rappe koppel naast zich neer, want op de weg begon de etappewedstrijd de 
Ronde van West-Vlaanderen. Dat de twee in prima conditie staken bewees 
vooral Plantaz, die vier ritzeges boekte. Helaas liep hij veel tijdsverlies op in de 
eerste etappe vanwege een lekke band. Cees - amper negentien jaar - kwam 
voor een dergelijke rittenkoers nog inhoud tekort. De zeventiende plaats in een 
individuele tijdrit in Blankenberge was de uitschieter in het vijfdaagse 
evenement. In het eindklassement stond hij op de 21" plaats op dertien 
minuten van Rik van Looy, de veelbelovende Belg. Veel rittenkoersen heeft 
Aanraad nooit gereden. Er waren er toen voor amateurs niet zo veel, zoals ook 
het rijtje klassiekers nog gering was. 
De ronde van Koewacht was traditioneel een van de openingskoersen van het 
seizoen. Ditmaal reden de nieuwelingen met de amateurs. Karel Keepers uit 
Kruisland was zo'n stormachtige nieuweling. "Maar die moesten dus ook dik 
honderd kilometer trappen. Keepers zat in hetzelfde achtervolgende groepje als 
ik. Zijn rugzak puilde uit van de bananen, want zijn grootste angst was dat hij 
onderweg zou omvallen van de honger. W e  moesten er wel om lachen, maar 
toen we samen naar kop joegen, maakte Jan van Osta en andere amateurs 
nog dankbaar gebruik van Karels enorme voorraad." Keepers zou in 1 9 5 4  in 
zijn eerste amateurkoers direct de klassieke Ronde van Noord-Holland op zijn 
naam brengen, meteen zijn mooiste zege. "Karel had het thuis niet getroffen, 
ze stonden er niet helemaal achter. Spijtig want het was een klasbak." 
De organisatoren van Koewacht zagen Cees graag komen. Hij kreeg er 
negentig gulden startgeld. "Dat was toch gauw twee weken werken in de 
fabriek." Hij stelde er altijd wat tegenover. Ook in 1 9 5 2  reed hij kilometers lang 
op kop, to t  een lekke band hem terugwierp in het peloton. Toen dat in de 
kopgroep - met  Keepers en Van Osta - nogmaals gebeurde, gaf hij op. 
De N W U  mocht vanaf dat jaar het voorvoegsel Koninklijke aan haar naam 
verbinden. Dankzij drukker Willem van Steenbergen kwam er weer een 
wielerblad 'Wielersport' genaamd. Daarin stonden in maart de namen van 
dertig amateurs, die in aanmerking kwamen voor de Olympische Spelen, 
vermeld. Cees Aanraad stond er niet bij en dat prikkelde. Volgens Aanraad 
hadden de zogeheten Haarlemmers [lees: coureurs uit Holland] altijd een 
streepje voor bij de wielerbond. "Als Brabander moest je wel heel goed zijn, 
wilde je in aanmerking komen voor de internationale wedstrijden." 



Een keer in zijn zevenjarige loopbaan als fietser, stond Aanraad bij KNWU- 
bestuurder Van Nek op de stoep. Hij was geschorst vanwege een 'onbeduidend 
akkefietje met een Hollandse renner'. "Waar het precies om draaide, doet niet 
meer ter zake. Maar ik stond al wel zes weken aan de kant en dat midden in 
het seizoen. Dat moest opgelost worden en dus pakte in de trein naar Den 
Haag." Niet voor niets, want een week later stond hij weer aan het vertrek van 
een volgende kermiskoers. 
Maar dat was later, in juni stond Aanraad aan de vooravond van zijn grootste 
triomf. Aanvankelijk wees niets erop dat hij voor de kampioenstrui in 
aanmerking zou komen. In de Wandelbos-ronde van Tilburg finishte hij nog 
bescheiden als negende, in Made werd hij zevende en bij de Brabantse 
kampioenschappen in Ossendrecht was hij slachtoffer van een valpartij. 
Wielersport-medewerker Frits van Griensven verweet hem in zijn column 
Brabantse sprintjes al van te veel zelfgenoegzaamheid. Aanraad herinnert zich 
de journalist nog: "Hij had het niet zo op de baancoureurs, die ook op de weg 
succes hadden. Hij vond dat ik te veel naast mijn schoenen liep." 
Hij laat in het midden of het artikel hem prikkelde. Half juni begon echter wel 
Aanraads grote zegetocht. In Aardenburg sprintten Piet de Bruijn en Jan van 
Osta nog een fractie harder. In de ronde van Sint Willebrord gingen de meeste 
premies mee naar Gastel en strandde hij na een ijzersterke achtervolging op 
150 meter van winnaar Jan Konings. Tussendoor trapte hij nog naar derde 
plaatsen in Ijzendijke, Eindhoven en Bever-Waas. 
De laatste veertien dagen voor het NK was Aanraad onklopbaar. In Sluis had 
Cees half koers al genoeg van zijn metgezellen. Na een solo van dik vijftig 
kilometer komt de tempobeul alleen aan. Twintig seconden voor de 
eerdergenoemde Konings. In het laatste juniweekend scoorde hij zelfs een 
'dubbel': winst in Willemstad op zaterdag en de Speeltuinronde van Halsteren 
op zondag. 

De beste van Nederland! 
Met de vorm zat het dus wel goed toen hij op zondagmiddag 6 juli samen met 
179 concurrenten aanzette voor de eerste Tarzanbocht op het circuit van 
Zandvoort. Toen ook nog eens drie dagen voor de titelstrijd bekend werd dat 
Arend van 't Hof, Jan Plantaz, Jules Maenen en Adri Voorting naar de 
Olympische Spelen van Helsinki mochten, steeg bij Cees de adrenaline tot  in de 
puntjes van zijn tenen. Anderzijds stond hij natuurlijk nog aan het begin van wat 
moest worden een grandioze fietscarriere. 
Eigenlijk was het allemaal nieuw. Niet eerder stond 'het Zwartje' aan de start 
van het Nederlands wegkampioenschap. Hij had nog aan geen van de vier 
amateur-klassiekers meegedaan. Van de favorieten kende hij natuurlijk Plantaz. 
Maar de capaciteiten van Daan de Groot, Adri Voorting, Wim Snijders en 
titelverdediger Piet van Roon waren hem volstrekt onbekend. En dat was 
misschien maar goed ook. 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



Geheel onbevangen begon de Gastelaar dus in het gloeiend hete duingebied 
aan de 176 te  rijden kilometers. Het eerste echte zomerweekend trok vooral 
veel mensen naar de kust. Vierhonderd meter daar vandaan begon een grote 
afvalrace tussen de amateurs. Met  name de gevestigde orde sneuvelde bij 
bosjes. De pers was na afloop niet mals over de teleurstellende amateurtop: 
"De een had buikpijn, de ander vond het te  warm, de derde had zo'n dorst.. ." 
Het was zoals gezegd een snikhete dag, waarop de thermometers aan de kust 
35 graden in de schaduw aangaven. Geen prettig vooruitzicht voor de 
honderdtachtig man, die om half twee hun 'bolides' in beweging zetten. Cees, 
met zijn aan zon gewende kop, had zelden last van de hitte. In de tweede van 
de in totaal 42 ronden ontsnapte een eerste groepje van zes: Adri van 
Steenselen uit Mijnsherenland, Van den Heuvel, Pauw, Van de Laar, Piet 
Peters en wielrenner/schaatser Arend van der Voort. Toen al kraakte het 
langgerekte peloton in al haar voegen. Het slagveld ontstond al vroeg. Een 
verslaggever schreef: "Slecht bewapenden, die al na een uur om drinken 
schreeuwden." 
In de twaalfde ronde schoof Aanraad naar zijn koppelmaatje Plantaz. Die 
constateerde dat er  een opvallend frisse coureur naast hem trapte, terwijl hij 
zelf door dorst en hitte gekweld werd. "We namen het koersverloop door. Jan 
zei: dat gaat niet goed zo. Maar hij bedoelde waarschijnlijk zijn eigen manier 
van fietsen." Wachten op de Eindhovenaar had geen zin, hij werkte zich voorbij 
Voorting, Van Roon, Kuitwaard en Donker en ging met  Sebregts vanuit het 
vierde peloton op jacht naar de kopgroep. Plantaz sloot nog even aan, kreeg 
pech en verdween. 
In de kopgroep leek Peters de meest frisse man, maar hij kreeg pech. Het 
peloton slokte hem op na een lekke band. Toen hij uit woede opnieuw wilde 
demarreren, brak zijn voorvork. Het zestal vooraan dunde snel uit, zodat alleen 
Van Steenselen en Van den Heuvel vooraan over bleven. Door de geslaagde 
opmars van Aanraad en Sebregts werd het leidend duo in de vijftiende omloop 
een kwartet. Van een serieuze achtervolging in het peloton kwam het toen al 
niet meer. Met  nog vijftig kilometer te gaan schudden de sterkste twee 
vooraan - Aanraad en Van Steenselen - aan de boom: Sebregts en Van den 
Heuvel moesten direct passen. Intussen was het overzicht door de vele 
gedubbelde renners volledig zoek. Een grote troep gelosten klampte aan bij het 
tweetal wat ging strijden om het rood-wit-blauwe tricot. Even kreeg Aanraad 
een lichte inzinking. De lange achtervolging vanuit de achterhoede had veel van 
hem gevergd. Op het punt, waar genadige toeschouwers met de waterstraal 
stonden, ontweek de 'zwarte' het verkwikkende vocht. De eerste poging 
strandde, vooral omdat laatste tegenstander Van Steenselen, steun kreeg van 
een viertal gelapte renners, die wel even een handje wilden helpen. 
Aanraad over de spelvervalsing in de slotfase: "Toen ik dat zag, was ik 
natuurlijk zwaar over de rooie. Van de andere kant was het voor mij al zo klaar 
als een klontje dat hij tegen deze getergde jongen geen kans meer zou maken." 



Met  samengebalde woede begon hij aan de laatste ronde. Het was nu man 
tegen man ook al haalde de jury de paar renners met  een ronde aan de 
koersbroek niet meer uit de strijd, bang dat de uitslag slechts uit vier namen 
zou bestaan. De finale zoals dat in de maandagkranten stond opgetekend: 
"Tweehonderd meter voor de streep lag hij nog zij aan zij met  die andere 
nieuwkomer Van Steenselen. Met  pedaalstoten die aan het bonken van 
dorsvlegels deden denken, had hij op de finishlijn een gat van zes fietslengten 
geslagen op het voorwiel van zijn concurrent en enige mededinger. Alle grote 
winnaars lagen na honderd kilometer al langs het circuit. Uit de race geknokt 
door de last van een grillig parkoers en de kracht van een wind die heet als de 
sirocco over de duinpannen blies." 
Aanraad - vanwege zijn achternaam rijdend onder startnummer 1 - had enkel 
last gehad van de zeelucht. Dat maakte hem kortademig, maar natuurlijk 
hadden ook bij hem de verzengende hitte, het totale gebrek aan schaduw en de 
verpoeierde steenslag van het asfalt zijn krachten flink aangesproken. 
De uitslag van het NK: 1 .Aanraad 4 .58 .30  uur; 2.Van Steenselen op 6 
lengten; 3.Van den Heuvel op 2 .29  minuten; 4.Sebregts op 5.06; 5.Rijnders 
op 6 . 3 6  en al op 1 ronde. In de uitslag werden slechts 15 man opgenomen, 
de overige 165 haalden het eindpunt niet. 
Om zes minuten over half zeven klonk op het circuit het Wilhelmus. Jonkheer 
I.L. van den Bergh van Heemstede, de voorzitter van de KNWU reikte de 
felbegeerde trui  uit. Het 33" amateurwegkampioenschap was gewonnen door 
een Gastelaar. Wout  Wagtmans, Wim Dielissen en Piet van Roon waren hem 
de afgelopen jaren voorgegaan. 
In de media werd van een saai kampioenschap gerept, over Aanraad was men 
vol lof. Dat schreef ook de KNWU in haar nieuwe bondsblad Wielersport. De 
reporter noemde de wedstrijd 'het vervelendste kampioenschap dat ik ooit 
gezien heb en ook eentje waarbij een paar renners, bij wijze van spreken een 
pak voor de broek hadden verdiend.' Daarentegen was Aanraad een prachtig 
winnaar, die het misschien wel verdiende om alsnog naar Helsinki te  gaan. Het 
verhaal moest hem een beetje troost bieden: "De teleurstelling van Aanraad, 
die toch eigenlijk nog maar een jongen is, was begrijpelijk. Hij had ook graag 
naar de Olympische Spelen gewild. Laat hij zich troosten. Er volgt op de Spelen 
ook nog een wereldkampioenschap en Aanraad mag er nu wel stellig op 
rekenen dat hij daarheen afgevaardigd wordt." 
En columnist Van Griensven moest bakzeil halen, maar wilde dat natuurlijk niet 
toegeven. "Wij meenden Cees na zijn baansuccessen t e  wijzen op het feit dat 
zijn vele Gastelse supporters een jonge kerel op hol kunnen brengen, waardoor 
hij zou denken al 'gearriveerd' te zijn. Aanraad heeft zich die woorden 
aangetrokken. Drommels, hij zou eens laten zien, wat hij kon. En daar stond hij 
nu: de Willebrord-man: kampioen van Nederland, maar geen zelfgenoegzame!" 
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De belangrijkste sprint in zijn carriere: Van Steenselen geklopt en 
Gaste1 was een Nederlands kampioen rijker. 
Het publiek zat links aan de buitenkant van de baan, buiten beeld. 

Jonkheer Van de Berch van Heemstede, 
voorzitter van de KNWU reikte de kampi- 
oenstrui uit aan de jonge Cees op het circuit 
van Zandvoort. 

D e  klassieke foto, die in alle kranten ver- 
scheen: zijn ereronde in kampioenstrui en 
met lauwerkrans. 



Als een groot kampioen 
Lang was Cees niet ontgoocheld over het gemiste reisje Helsinki. Daarvoor 
was de trui te  speciaal en het feest te groot. Zondagavond al toen de met de 
bus meegereisde Gastelse supporters het grote nieuws aan het thuisfront 
doorspeelden, was het opvallend druk in de cafes. En maandagavond was het 
dorp haast te klein om de enorme menigte te verwerken. Cees werd thuis aan 
de Steenstraat door Gastels Harmonie en zijn trouwe supporters afgehaald. De 
Nicotinefabriek Van Wely uit dezelfde straat stelde een open auto beschikbaar. 
Daarin begon de triomftocht door Gastel. Het politiekorps had de grootste 
moeite om de vele mensen van de straat te houden. In Hotel Loos, het 
wielerlokaal op de Markt [nu Ut  Pandje, wvdb] kwamen de sprekers met hun 
huldeblijken: burgermeester Hofland, Vrolijk namens SC Gastel, Kavelaars van 
de Favoriet, Tulmans namens Gastels Harmonie en De Wolf vanwege Vlug en 
Lenig. Ook voorzitter Peys van zijn wielerclub WWV stak zijn bewondering niet 
onder stoelen of banken. De beduusde kampioen, die zuchtend een paar 
dankwoorden kon uitbrengen, werd bedolven onder de bloemen. Van Rene 
Wouters kreeg hij een prachtig nieuw Garin-frame, bedoeld voor het 
wereldkampioenschap. 
Aanraad weet nog dat het hem in die weken aan niets ontbrak. "Overal waar ik 
kwam, hadden ze wel iets te schenken. Een lapke stof, een paar schoenen en 
een mooie stoel. Je zou er alsnog van naast je schoenen gaan lopen." 
Bij amateurwedstrijden gebeurde het vaak dat er prijzen in natura waren 
geschonken door de lokale middenstand. Cees herinnert zich de radio's, 
schemerlampen, tubes nog wel. "Het meest bijzondere was wel een koppeltje 
Indische kanaries bij een koers in Oost-Brabant. Meestal konden we de prijzen 
ter plekke weer wel verkopen, want het liefst hadden we gewoon geld. Boven 
de Moerdijk was maar weinig te verdienen. De meeste premies werden 
uitgedeeld in West-Brabant, Zeeland en Vlaanderen. Voor de gevulde boterham 
moest je naar die koersen." 
De vele plichtplegingen verhinderden de kampioen niet om goed te  blijven 
presteren. Zeven dagen later al dubbelde hij het hele veld in de Ronde van 
Loven. Tienduizenden Brabanders zagen het gebeuren. De kranten kwamen 
superlatieven tekort. Aanraad werd al gezien als de nieuwe Wagtmans en Van 
Est. Hij was dan ook flink tekeer gegaan. In de openingsfase was het frisse 
kampioenstricot nog met de Tilburgse kasseien in aanraking gekomen. Hij liet 
de premies aan maatje en dorpsgenoot Pol Hermus. Toen de andere renners 
geen genoegen namen met dit 'Gastels verbond', liet Aanraad het peloton als 
het ware stil staan. In zuivere kampioensstijl maakte hij vervolgens de klus af. 
Cees moest zijn trui ten gelde maken, temeer daar hij eerdaags kon worden 
opgeroepen voor militaire dienst. Een week na Loven kon iedereen hem aan het 
werk zien in zowel Fijnaart als het eigen Gastel. Op de winderige dijk naar 
Oudemolen probeerde hij opnieuw weg te komen, maar dat stond de groep 
ditmaal niet toe. Veel premies kwamen in de zak van de landskampioen, maar 
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Duizenden mensen langs de kant in Tilburg: 
de beslissende demarrage van Cees. 

Huldiging voorafgaand aan de wed- 
strijd door de organisator van de 
Ronde van Loven in Tilburg 

Groot enthousiasme onder de Kruiken- 
zeikers, een week na het Nederlands 

Nog een bloementuil in Tilburg, nu als overtuigend kampioenschap in het succesvolle jaar 
winnaar van dit massaal bezochte criterium. 1952. 



in de spannende eindsprint werd hij met een bandbreedte geslagen door Piet 
Verwijmeren. 
Een dag later leek de brandstof op. Graag had hij het voor het talrijke publiek 
op eigen wegen anders gezien, maar na dertig kilometer kreeg Aanraad een 
zware inzinking. Hij hield de koers voor gezien, zijn supporters vertwijfeld 
achterlatend. Het was het enige smetje op een vlekkeloze reeks wedstrijden 
want in het laatste juliweekend werd hij in Veghel toch weer tweede. In de Acht 
van Chaam mocht Aanraad niet winnen. De Belgen haalden hem voortdurend 
terug, een kopgroep van zeven met ook Hermus kreeg wel de ruimte. Hermus 
werd op de aankomst geklopt door Wies van Dongen, nog zo'n sterke amateur 
uit die tijd. Daags na de Acht kwam de bevestiging van zijn selectie voor de 
wereldkampioenschappen. In de tussenliggende weken eindigde hij elfde in 
Zevenbergen en andermaal tweede in Bosschenhoofd, waar hij te laat de jacht 
op winnaar Van Nispen inzette. 

Bijna nog wereldkampioen 
Vier dagen voor het wereldkampioenschap ging de selectie per trein naar 
Luxemburg. Om naar de wedstrijden te reizen, was Cees in de eerste jaren wel 
vaker op het spoor aangewezen. Dat gold ook voor de profs, die jaarlijks via 
station Roosendaal naar de Tour afzakten. Naar de koers in het Belgische 
Breendonk gingen de meeste coureurs jaarlijks met de fiets op en neer. Later 
betaalde supporter Jan Vreugde van de stoffenzaak de benzine van Aanraads 
eerste auto. Ook huurde hij vaak samen met Piet van Est en Karel Keepers een 
wagentje. Lachend: "Wij waren de eerste carpoolers van Nederland." Rene 
Wouters, die zijn pupil overal volgde, kwam hem dan met zijn brommertje 
achterna. 
De ploeg logeerde in Hotel Alfa, waar ook de profs zaten. Aanraad keek zijn 
ogen uit hoe mannen als Faanhof, Gerrit Voorting, Dekkers, Wagtmans en Van 
Est de enorme maaltijden naar binnen werkten. Dagelijks werden de coureurs 
naar het niet al t e  heuvelachtige parkoers in Bettembourg gebracht, waar elke 
landenploeg een legertent ter beschikking kreeg. Aanraad kreeg tijdens de 
trainingen de lachers op de hand toen hij - in een ander trainingspak gestoken - 
aansloot bij de Italianen. "Met 'mijn roetzwarte kop kon ik zo tussen de Azzuri 
mee fietsen. Alleen was mijn Italiaans een beetje pover." 
De ploeg was anders dan op de Spelen, waar het Hollands collectief gefaald 
had. En Plantaz, die voor zowel de Spelen als het WK was geselecteerd, 
gooide tevoren oververmoeid de handdoek al in de ring. Zijn plaats werd 
ingenomen door Piet Kooyman. De andere renners waren Adri Voorting, Arend 
van 't Hof, Hein Gelissen en Piet van de Brekel, die een goed naseizoen achter 
de rug had. 
In Oud Gastel werd in het weekend van 23 en 24 augustus alleen over 
wielrennen gesproken. Zaterdag werd naar de radio geluisterd om het WK 
voor de amateurs te  volgen. Zondag reden de profs die niet mee waren naar 
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De volgende winter op de baan met natuurlijk 
Plantaz als koppelgenoot en een koektrommel als 
prijs. 

De zoveelste beker in handen. 
Na afloop in burgerkleding. 

Na de val volgde de militaire dienst. In Hoeven keek 
Cees in uniform toe: maatje Karel Keepers krijgt de 
felicitaties van renner Scholten. 

Nog even tijd om naar de 
fotograaf te kijken. 

Prentjes uit de Ronde van Hoeven: 
Een koers waar Aanraad twee keer als favoriet was aangekon- 
digd, maar nooit kon starten. Kruislander Keepers met de 
zegepalm. 



Luxemburg de jaarlijkse profronde van Gastel. Deze wedstrijd werd gewonnen 
door Huub Vinken uit Limburg. 
Op het amateur-WK vervulde een andere Limburger een hoofdrol. Piet van de 
Brekel uit Echt werd na de millimeterspurt zelfs als wereldkampioen gehuldigd 
door zijn supporters. Maar de Italiaan Luciano Ciancola duwde zijn wiel toch 
echt een fractie eerder over de kalklijn. Bovendien moest Van de Brekel 
bekennen dat hij vanwege panne een ander rijwiel had aangepakt en dat was 
tegen de regels. De internationale wielerunie schrapte hem uit de uitslag. Het 
was de jammerlijke apotheose van een titelstrijd waarin Oranje zich goed van 
voren had laten zien. 
De wedstrijd werd gekenmerkt door een lange, snelle aanloop met  veel 
valpartijen vanwege minder begaafde renners uit Mexico, Canada of Japan. Bij 
een massale valpartij raakten ook de Italiaanse titelverdediger Ghidini en Van 't 
Hof achterop. Rik van Looy brak daarbij zelfs zijn arm. Vooraan zorgden Van de 
Brekel en Gelissen ervoor dat kleine groepjes niet te  ver konden ontsnappen. 
Aanraad probeerde het helemaal in het begin van de koers diverse malen 
tevergeefs. In de laatste ronde demarreerde Gelissen nog, maar ook die 
poging mislukte. Toch brak het peloton in twee stukken en weldra bleven 
achttien man vooraan over. Eerst ging een kwartet met  Gelissen weg, 
vervolgens nog vier man. Daarna dook de Belg Noyelle, de Olympisch kampioen 
in het gat. Dat was het wiel wat eerst Aanraad en vervolgens ook Kooyman en 
Voorting volgde. Voor Oranje dus een prachtige ontsnapping want behalve de 
gevallen Van 't Hof zat iedereen in de kopgroep. Aanraad dus ook en die 
berekende zijn kansen. Juist op dat moment hoorde hij achter zich een band 
klappen. "Ik dacht dat het die rappe Ciancola was. Zo, die zijn we mooi kwijt. 
Toen bleek het mijn eigen tube te zijn. Ik had al bebloede handen van een 
eerdere lapbeurt. Mijn kansen leken verkeken." 
Gelukkig werd hem vanaf de kant razendsnel een nieuw wiel toegestoken. 
Omdat er  vooraan volop naar elkaar werd geloerd, viel het tempo stil en zag 
Aanraad in de laatste 400 meter kans om weer aan t e  sluiten. De Italianen 
zetten echter meteen aan voor de grote finale. De spurt met  achttien was 
magistraal en het mocht een wonder heten dat onze plaatsgenoot zich nog in 
de voorste gelederen kon mengen. 
Rechts van de weg vloog Ciancola over de streep, links zat Van de Brekel op 
dezelfde lijn. De jury besliste dus anders. De Italiaan kreeg nu op het podium 
gezelschap van Noyelle en de Luxemburger Ludwig, die Van de Brekel zo goed 
gelanceerd had. Gelissen en Kooyman schoven op naar de plaatsen vier en vijf 
en Aanraad werd keurig zevende. In diezelfde kopgroep zaten overigens ook de 
latere Tourwinnaars Jacques Anquetil en Charly Gaul respectievelijk tiende en 
zeventiende in de uitslag. Maar het waren de Nederlanders, die voor spektakel 
hadden gezorgd. 
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De winter en de val 
Wijselijk nam Cees Aanraad na het wereldkampioenschap wat gas terug. 
Aanvankelijk waren er een aantal revanchewedstrijden geprogrammeerd tussen 
Ciancola en de Italianen enerzijds en Van de Brekel en zijn mannen anderzijds. 
Koersen in zowel Italie als Belgie. Maar de organisatoren kwamen financieel 
niet over de brug en dus bleven Van de Brekel na de andere renners thuis. Op 
straat werd Aanraad door iedereen gecomplimenteerd met zijn prachtseizoen. 
De Gastelse fans verkneukelden zich al op de tijd dat 'hun Zwartje' zich tussen 
de profs in de Ronde van Frankrijk zou vertonen. 
Eind september moest zijn club Willebrord Wil Vooruit haar nationale clubtitel 
verdedigen. Aanraad meldde zich ook voor die wedstrijd af. Het was mooi 
geweest. WWV zou de titel dat jaar overigens niet prolongeren. 
Pas in november zou zijn naam weer de krantenkoppen vullen als hij opnieuw 
met Plantaz aan zijn zijde de wielerbanen bestormd. De invitaties voor 
koppelwedstrijden in Antwerpen, Brussel, Gent en Parijs stroomden weer 
binnen. In het sportpaleis van Brussel kreeg hij zelfs een handje van de jonge 
Koning Boudewijn, die naar de zesdaagse kwam kijken. Brabants Nieuwsblad 
verslaggever Jan Verdonck was bij deze zesdaagse overigens meer 
gecharmeerd van het voorprogramma met  Aanraad dan hetgeen de profs 
vertoonden. "Want dat is steeds meer een acrobatenrevue aan het worden. 
Sportief gezien is datgene wat de amateurs laten zien belangrijker." 
Bij deze wedstrijd was de Zwarte overigens gekoppeld aan Piet Haan. Deze 
Limburgse supersprinter had dat jaar maar liefst dertig overwinningen op de 
weg behaald. Haan zou later met Plantaz gaan koppelen, toen Aanraad daar 
niet meer toe in staat was. Met  de vorst als getuige bleef het span op tachtig 
meter steken achter de winnende Belgen Jeuken-Gosselin. 
Intussen werd de Gastelse pistier ook door de Vlaamse gazetten de lucht in 
geprezen. Een voorbeeld uit de Gazet van Antwerpen: "Aanraad was voor heel 
de week in Antwerpen, want hij had veertien dagen stil gelegen en moest zich 
herin rijden. De geblokte zwarte Spaanse Hollander schijnt me een Alois 
Persijn te  zijn. Zijn trap verraadt kracht, nijdigheid en lenigheid. Aanraad is een 
vent, die geen enkel rennersoog zal ontgaan." 
Zege op zege volgde, maar af en toe wilde de aflossing niet zo vlotten zodat het 
koningskoppel ook wel eens buiten de prijzen viel. En er waren natuurlijk risico's 
aan het gedraai op die steile ovalen. Aanraad daarover: "Soms had je het 
gevoel in een centrifuge rond te  draaien. Zeker als er weer eens een paar 
onderuit gingen, was het bloedlink. Je moest zeer alert zijn en altijd kunnen 
anticiperen." 
W im van Est was zo'n man, die geregeld op zijn snufferd lag. Maar Wimme 
was een taaie en krabbelde steeds weer overeind. Cees was eigenlijk maar 
zelden betrokken bij een valpartij. Tot die races op de Velodrome hiver t e  
Parijs. Aanraad was veel liever op de Belgische banen gebleven. "Ik had geen 
moeite om twee weken in Antwerpen te  zijn, maar Parijs dat was me toch een 



eind van huis. En die taal he. Ik verstond er niks van. Dus ook niet als de 
speaker waarschuwde van chute, chute!" 
Samen met Plantaz had ie de premieronde al gewonnen. De daaropvolgende 
koppelkoers begon nerveus. Elke keer waren er weer nieuwe jonge Franse 
coureurs, die het op de baan .mochten proberen. Na vijf kilometer dook een 
Fransman na de aflossing niet snel genoeg weg. Het Brabantse koppel zat ook 
juist klaar om over te nemen. In een flits lagen vijf, zes renners tegen de 
grond. Tubes knalden, wielen verbogen, koersbroeken scheurden. Plantaz kon 
wel verder, maar zijn maat was er erg aan toe. Toch ging het tweetal nog 
door, reed de koers zelfs uit, maar Aanraad verging van de pijn. Daarna werd 
het hem zwart voor de ogen. 
Een halve eeuw later is hij nog altijd een groot deel van die film in zijn hoofd 
kwijt. De Steenbergenaar weet niet meer precies wanneer het zich voordeed 
en hoe hij in het ziekenhuis belandde. Doping was er naar zijn zeggen toen niet 
in het spel. Eerlijkheidshalve geeft hij wel toe daar in de nadagen van zijn 
loopbaan ook niet helemaal blind voor te zijn geweest. 
"Ik was echt niet roomser dan de Paus in die tijd. We pakten allemaal wat en 
daar gingen we voor naar de apotheker in Essen. Het ging dan om de pillen 
met namen als benzedrine en perfetine. Dat laatste werd in de oorlog gebruikt 
door de Engelse piloten om langer wakker te blijven als ze weer eens een verre 
vlucht boven Duitsland maakten. En wat hadden wij eraan? Eerst dacht je dat 
je de hele wereld aankon, maar 's nachts lag je het stuc uit het plafond te 
kijken. Ik deed geen oog dicht en reed er geen criterium korter door. Het was 
puur suggestie." 
Pas in de laatste jaren op de fiets, greep Aanraad wel eens naar de pot met 
de eerder genoemde verboden middelen. Controles waren er nog niet en 
volgens hem was het allemaal tamelijk onschuldig. "Het had in elk geval geen 
effect op ons rijden. Maar als ik op televisie een oud-wielrenner hoor zeggen 
dat hij nooit iets heeft gepakt, dan zakt mijn broek daarvan af." Maar het echte 
geheim van Cees was zijn bidon gevuld met donker bier en dextron puur. "Dat 
was niet te zuipen zo zoet. Er was in het peloton niemand, die uit mijn bidon 
een slokje durfde te nemen." 
In het ziekenhuis constateerden de doktoren een hersenschudding, drie 
gebroken ribben, vele schaafwonden en vooral een gekwetste knie. Sportartsen 
om hem via een kijkoperatie weer snel in het zadel te helpen, bestonden toen 
nog niet. Na drie weken kwam smokkelkoning d'n Bras hem uit de Franse 
hoofdstad weghalen. En Stan Ockers haalde hem hoogstpersoonlijk met zijn 
Alfa sportwagen op om op zijn kosten in Vlaanderen een dokter te consulteren 
en een scan te laten maken. Een stukje glazuur was van de knieschijf 
verdwenen. Met een kijkoperatie was het vlot opgelost, maar die bestonden 
toen nog niet. Cees sukkelde er dus mee voort. 
Misschien was het een geluk bij een ongeluk dat Aanraad kort daarna werd 
opgeroepen voor militaire dienst. Bovendien was het na de Watersnoodramp 
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moreel niet verantwoord om gewoon verder te sporten alsof er in deze streek 
niets was gebeurd. Half februari 1953 was de pechvogel van Parijs al weer 
zover opgelapt dat hij mee kon doen aan de rollerwedstrijden, die ten bate van 
het Rampenfonds in allerlei clublokalen - onder meer in de Rovo - werden 
verreden. In Etten was op 1 5  maart de openingskoers van het seizoen. Enkele 
duizenden guldens recette kwamen in het Rampenfonds terecht. Aanraad 
verbeet de pijn en wekte de indruk dat hij opnieuw een goed seizoen ging 
draaien. "Laat Pellenaars maar naar Gastel komen" scandeerden zijn 
supporters al. Zelf had hij ook al aangegeven deze zomer prof te  willen worden, 
tenzij hij zou worden opgeroepen. Uitblinker van de wedstrijd, maar in de sprint 
moest hij het afleggen tegen Pauwke Schollen uit Tilburg. Een week later kreeg 
zijn knie nogmaals een opdoffer in een koers in Oud-Turnhout. Met zijn vieren 
waren ze vooruit, toen het hele stel op een geparkeerde auto knalde. In mei 
pakte Cees zijn plunjezaak voor de verplichte achttien maanden diensttijd. 
Aanraad werd gelegerd in Schoonhoven en vervolgens Bergen op Zoom. Aan 
wielrennen viel in die tijd nog niet te denken. Zijn diensttijd begon net een jaar 
te vroeg, want een jaar later kwam er de eerste militaire ploeg en in 1957  
werden de eerste nationale kampioenschappen voor militairen gehouden. Voor 
soldaat Aanraad was het echter sporten gedaan. "Je mocht niet eens je 
fietsschoentjes mee naar de kazerne nemen. Gevoetbald werd er wel, maar 
wielrennen dat deed je maar in je eigen tijd." Hij won nog wel een trofee door 
een keertje te  boksen tegen een paar soldaten. 
De naweeen van de val en de lange diensttijd maakten van Aanraad in 
kampioen in ruste. Het ritme was gebroken en hij kon even de motivatie niet 
opbrengen om het in de vrije weekenden op de weg waar te maken. "Dat is het 
probleem van die trui. Je kunt je niet verstoppen en niks laten zien, want het 
volk wil een kampioen die strijd levert. Maar behalve exerceren, deden we 
niets. De pondjes vlogen eraan en met de conditie was het ook al niet veel." 
Er waren organisatoren, die hem toch op de affiche plaatsten. Het 
wielercomite van Hoeven bijvoorbeeld wilde mooie sier maken met de deelname 
van de amateurkampioen. Aanraad was er wel, maar stond in zijn uniform 
langs de kant. 
Tussen mei 1953 en december 1 9 5 4  kwam zijn naam niet meer in de 
uitslagen voor. 

Terug tussen de wielen 
Op 30 oktober mocht soldaat Aanraad van het korps Bewakingstroepen de 
poort van de Oranje Nassaukazerne vaarwel zeggen. Meteen stonden de 
journalisten op de stoep om hem over zijn terugkeer uit te  horen. De Zwarte 
werd die winter 22, had dus nog tijd genoeg om zich te ontwikkelen tot  een 
volleerd renner. 
Zijn rentree mislukte. Op de baan in Antwerpen trok hij zijn stuur scheef, 
waardoor hij werd uitgeschakeld. Die winter was hij gekoppeld aan een nieuwe 



partner Daan de Groot uit Amsterdam, alias Daantje het grote kind. Die 
tekende echter in januari al een profcontract [om vervolgens in datzelfde jaar 
nog een Touretappe te  winnen] waardoor het koppel niet echt uit de verf 
kwam. De Gastelaar moest duidelijk nog wennen aan het hoge tempo. M e t  een 
trainingsarbeid van slechts een paar weken, kon hij op de pistes nog geen 
potten breken. Bovendien was er de angst van Parijs, een baan die hij die 
winter bewust meed. 
Hometrainerwedstrijden dan maar. Bedoeld voor elke coureur, voor wie de 
winterbanen onhaalbaar waren. Me t  Wuyts en de jeugdige Jo de Roo was 
Aanraad wel de grote man in de rokerige cafeetjes. Twee minuten plankgas en 
geen millimeter vooruit komen, dat waren de rollerwedstrijden. 
In 1955 stelde de KNWU de valhelmen verplicht voor alle categorieen behalve 
de profs. Bij de klassiekers en het NK was het 'worstje' ook niet nodig. Cees 
zocht het voor de trainingsritten dicht bij huis: op de Stoof, de drie traditionele 
riRen van Helpt Elkander. De bevestiging dat hij het hardrijden nog niet was 
verleerd, kwam in de Ronde van Welberg. Voor vriendin Joke, met wie de 
relatie tijdens diensttijd ernst was geworden, wilde hij graag een keer de koers 
van Steenbergen of Welberg winnen. Samen met Wout  Heeren, de volgende 
Willebrorder die kon fietsen, trok hij ten strijde. In de slotronde schudde hij 
'Brammeke' van het wiel om met honderd meter voorsprong te  arriveren. 
Heeren werd door het groepje Looyen-Van As-Maas nog teruggehaald. Voor 
Aanraad was het 'kat in het bakkie'. De bloementuil ging naar huize Somers. 
Een week later al stond de Gastelse kermisronde op de kalender. Aanraad was 
evenals drie jaar geleden voor eigen publiek de t e  kloppen man. Maar in de 
voorlaatste ronde stapte hij met  kramp uit. "Ik schreeuwde het natuurlijk niet 
van de daken, maar het was opnieuw mijn knie die ging opspelen. Zittend in het 
zadel ging het nog wel, maar even op de pedalen gaan staan zat er toen al niet 
meer in. Vervolgens kon ik nauwelijks nog fatsoenlijk afstappen." 
Cees kende de verhalen van goede renners, die in de trainingen iedereen het 
snot voor de ogen reden maar in wedstrijden zelf dgn met  de hoogste eer 
gingen strijken. Toen hij bevriend raakte met de twee jaar jongere Piet van Est 
(broer van Wim] uit Fijnaart, zag hij in dat lucratief was om de pot samen te  
delen. "Dan deed in een flinke ruif in de premiepot en reed Piet zo kort 
mogelijk. Zo ging het ook wel eens met Jan van Osta." 
Half mei had het drietal een weddenschap afgesloten wie van hen door een 
vierde geklopt zou worden dat weekend. Piet en Jan deden mee in de ronde 
van Hoeven, Cees was voor een mooi zakcentje vastgelegd door Gerrit Boeijen, 
organisator van het criterium van Oss. In Oost-Brabant nam hij al in het begin 
afscheid van het peloton. Alleen de Drentse tempobeul Henk Nijdam (de latere 
achtervolgingskampioen en vader van Jelle] kon volgen, maar die werd in de 
laatste ronde gelost. Triomfantelijk keerde Aanraad terug naar het westen, 
alwaar hij vernam dat Jan en Piet eerste en tweede geworden waren in 
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Hoeven. "Feitelijk had niemand dus de weddenschap verloren. Daar moesten 
we achteraf wel om lachen." 
Minder blij waren de trouwe supporters van Cees op de organisatoren van de 
Ronde van Hoeven. Aanraad was in de kranten en op de poster aangekondigd 
als favoriet in Hoeven, terwijl het contract [ g0  gulden startgeld) in Oss al lang 
getekend was. In Brabants Nieuwsblad verscheen een polemiek tussen de 
Hoevense organisatoren en Matthijs van der Heijden namens de Gastelse 
supporters, Volgens hem had Hoeven voor de tweede keer mooie sier willen 
maken met de komst van de Zwarte, terwijl hij de eerste keer in militaire dienst 
was en de tweede elders startte. Cees moet er 47 jaar later wel om lachen. 
"Ze wilden allemaal Aanraad aan het vertrek. Want die vloog er ook in zijn 
nadagen nog wel in. Maar ja, ik kon me niet in tweeen splitsen." 
In Steenbergen mocht het weer niet lukken. Met Maas, Van Est en Roks 
hadden ze de hele meute al op een ronde gezet, maar Cees kreeg een lekke 
band en werd vierde. Bij de Brabantse kampioenschappen in Achtmaal smeet 
hij ouderwets met zijn krachten, maar kwamen de krampen terug. In Halsteren 
hetzelfde verhaal: de sterkste van allemaal, maar toch maar achtste. 

In de grotere koersen en terug naar Zandvoort 
Half juni keerde Olympia's Tour door Nederland terug op de kalender. Het was 
28 jaar geleden dat de amateurs van toen deze rittenkoers door het land 
reden. Dus gingen de tubes gekruist op de rug en de amateurs samen met de 
onafhankelijken in zeven dagen van Amsterdam via Drenthe en Limburg terug 
naar de hoofdstad. Aanraad reed zonder hoge verwachtingen mee. Hij kon zich 
in het zo specifieke waaierrijden niet echt manifesteren. Alleen in de r i t  
Helmond-Maastricht eindigde hij bij de eerste vijftien. De volgende dag stapte 
hij in het Limburg heuvellandschap samen met nog twintig anderen af. De Tour 
werd gewonnen door Kooyman, drie jaar eerder nog samen met Cees in de 
nationale ploeg. Piet van Est was de revelatie van de ronde, met dank in de 
eerste ritten aan Aanraad. Er was nog een flinke rel over het aannemen van 
reservewielen. Dat konden de fabrieksploegen met volgers in de karavaan wel 
en de individuelen, die niet over een volgwagen beschikten, niet. 
Op het rijzende parkoers van Woensdrecht testte Cees zich voor het naderend 
Nederlands kampioenschap. Hij forceerde zich niet en werd achttiende. Het 
NK was opnieuw op het circuit van Zandvoort en dat bracht zoete 
herinneringen naar boven. Waarom niet nog een keer zo'n stunt? Aanraad zag 
wel op tegen de afstand: 172 kilometer. 
Attenter dan in 1952 begon hij aan de titelstrijd. Bij de eerste demarrages na 
25 kilometer verzeilde hij in de goede groep. Toen Schalk Verhoef 15 kilometer 
verder het tempo opvoerde, moesten spontaan alle Zuiderlingen lossen. De 
Brabanders schrokken pas wakker, toen het pleit al was beslecht. Samen met 
Krijn Post beulde Aanraad zich nog af om terug aansluiting te krijgen, maar de 
vogels waren gevlogen, Half koers stapte hij zwaar ontgoocheld uit. Niet alleen 
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De Ronde van Brabant over de Oude 
Markt van Roosendaal: Cees in twee- 
de positie. 

Een mooie opsteker aan het 
begin van het seizoen 1955:  
winst in de ronde van Welberg, 
dichtbij Jokes huis. 

Kopgroepje met Cees op weg naar Oosterhout 
in de etappe van de Ronde van Brabant. 

Kort voor de start van de tijdrit naar Zundert samen met vriend voor 
het leven Plantaz. 
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overigens, want liefst 300 collega's hielden het op dat punt al voor gezien. Het 
was opnieuw warm en er stond veel wind. 
Op de streep waren toevallig de nummers twee (Van Steenselen] en drie [Van 
den Heuvel] dezelfde als in 1952.  Maar Aanraads plekje op de hoogste trede 
werd nu ingenomen door Schalk Verhoef, in deze wedstrijd een terechte 
winnaar. 
Terug in de criteria volgden een tweede plaats in Standdaarbuiten en een vijfde 
in Hoogerheide inclusief veel premies. Zijn laatste grote optreden was in de 
Ronde van Brabant, een prestigieuze koers die in het verleden al gewonnen 
was door Wout en Wimme. De eerste etappe Roosendaal-Oosterhout deed 
ook Gastel aan. De boogschutters kwamen bij hun doelen vandaan om hun 
Zwartje nog eens aan te moedigen, niet wetende dat het een van de laatste 
gelegenheden zou zijn. Aanraad bleek zeer actief in het tweedaagse 
evenement, waarin ie zowaar voor het eerst een individuele tijdrit op de weg 
moest rijden. In Zundert waar de tijdrit op de baan eindigde, zette hij een 
twaalfde net neer. Opgeteld bij de en 4" plaats in de ritten, vond de 
Gastelaar zichzelf zondagavond op de zevende plaats in het eindklassement 
terug. Net achter Piet van Est. De ronde werd gewonnen door Leo van der 
Pluijm uit Dussen. Met dank aan alle Brabantse renners. Want de ronde 
groeide uit tot  de revanchewedstrijd van het NK. Onderweg sloegen de heren 
de handen ineen om in ieder geval de Brabantse eer te redden. Aanraad deed 
daar van harte aan mee. 

De laatste koersen 
Op 12 september stond de 'Zes van Sprundel' op de agenda. Cees sprintte 
met de kopgroep van acht naar een derde plaats. Datzelfde weekend overleed 
zijn grote steun en toeverlaat Rene Wouters op 57-jarige leeftijd. De 
fietsenfabrikant uit Ossendrecht was zeer gezien, want bij de uitvaart waren 
alle [oud-] renners uit de verre omtrek bijeen: onder meer Pellenaars, Van Est, 
de gebroeders Roks en Piet Maas. Natuurlijk begeleidde ook Cees zijn vriend 
naar diens laatste rustplaats. 
Of zijn dood een rol heeft gespeeld, weet Aanraad nu niet meer, maar meer 
dan ooit dacht hij aan stoppen. Op 2 5  september start Cornelis Aanraad voor 
het laatst in een amateurwedstrijd in Oudenbosch. Zijn naam kwam niet meer 
in de uitslag voor. 
"Het deed zeer om steeds vaker te moeten lossen. Tweeentwintig was ik en al 
klaar met spitten, ook dat was moeilijk. 1955 was mijn laatste kans om 
beroepsrenner te worden, maar ik kon me bij d'n Pel niet in de kijker rijden. 
Toen Piet van Est me in het najaar vroeg om met hem in de Rotterdamse 
haven te  gaan werken, zei ik geen nee." 
Van Est stapte na de winter weer op de fiets en werd later wel gewoon prof. 
Cees bleef achter de winch tussen de zeeschepen staan sjouwen. Die winter 
overleed plots de vader van Joke. Cees stond de nabestaanden zo goed 
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mogelijk bij, haalde thuis zijn spullen op en ruilde Oud Gastel definitief in voor 
Steenbergen. Op 2 mei 1 9 5 6  trouwde hij met zijn Joke. Ze gingen wonen in de 
Nicolaas Peckstraat om er nooit meer weg te gaan. In Brabants Nieuwsblad 
werd het huwelijk met een berichtje aangekondigd. En passant stond vermeld 
dat Cees weer zou gaan fietsen, mits hij voldoende van de knieblessure was 
hersteld. "Ach, dat riep ik tegen iedereen. Al was het tegen beter weten in. 
Daarom had ik ook de grootste moeite om naar koersen te  gaan kijken." Af en 
toe moest hij wel, want broer Jos trad intussen in zijn voetsporen. 

Samen blijven sporten: judo, atletiek.. . . 
Dertig jaar lang zou Cees Aanraad geen racefiets meer aanraken. Maar niet 
sporten, dat was uitgesloten. Via zijn Gastelse neef Jos Aanraad [thans met 
zijn scheepswerf de Roterij gevestigd aan de Sint Antoinedijk, wvdb] kwam hij 
bij judovereniging Avanti terecht. En ook met die club zou hij nog eens de beste 
van Nederland worden. De nationale clubtitel van de NJJA werd behaald in 
1958. Zo goed als zijn neef, die samen met de nog jonge Anton Geesink aan 
vele internationale toernooien meedeed, werd hij niet. Want opnieuw ging de 
knie opspelen. 
Daarna vlogen de pondjes eraan. De weegschaal bracht de harde werkelijkheid: 
dik 100 kilo schoon aan de haak. Zijn vrouw haalde hem over om met haar te  
gaan trimmen. Hardlopen ging eindeloos veel langzamer dan fietsen en Cees 
zag er aanvankelijk niks in. "Met fietsen was je gewend er vol in te  vliegen, hier 
voelde het na afloop alsof ik onder een t ram had gelegen. Ze vonden het in 
Steenbergen ook maar een gek gezicht om een paar hollende mensen in 
trainingspak te  zien langskomen." 
Daarom sloot hij zich aan bij Diomedon, de atletiekclub van Steenbergen. In de 
winter deed hij mee aan veldlopen en crossen, in de zomermaanden liep hij - al 
dan niet samen met  Joke - op de weg to t  aan halve marathons toe. Het 
verschil tussen de beide echtelieden was dat hij prestatiegericht bleef lopen en 
zij ter  ontspanning meedeed. Kees werd bij Diomedon meteen maar 
overgehaald om in het bestuur en de technische commissie te stappen. Via 
Henk Snepvangers, destijds een begenadigd atleet, volgde hij de trainerscursus 
hardlopen. Achttien jaar lang begeleidde hij de trimgroepen van de atletiekclub. 
Autorijden was altijd al zijn lust en zijn leven. Via Rotterdam kwam Aanraad 
eerst terecht bij de hoogbouwconstructie van de Oosterscheldebrug. Later ging 
hij werken bij 'de zij1, de garenfabriek van Enka, later Akzo, in zijn woonplaats. 
Hij was er  ziekencontroleur en vaste chauffeur van de directeur. Soms reed hij 
60.000 kilometer per jaar voor de baas en dan trok hij er in het weekend ook 
nog met  de auto op uit. Logisch dus dat hij begin jaren zeventig met Jan van 
Broekhoven lid werd van de Krabbenrijders om autorally's te  gaan rijden. "We 
waren zo gek als een deur. In het holst van de nacht scheuren door de 
blubber. Ik had twee paar autohandschoentjes. Elk kwartier ruilde ik ze om, 



want dan waren ze drijfnat van het zweet. Jan was de kaartlezer, ik zat achter 
het stuur." 
Eerzuchtig als hij is kwamen er ook uit deze discipline bekers en ereprijzen mee 
naar huis. Na een paar jaar hielden Jan en Cees het voor gezien. Het was een 
te  dure sport. Joke was blij dat hij ermee stopte. Niet alleen uit vrees dat hem 
iets zou overkomen, ook wanneer Kees van een visite samen met  Joke weer 
terug naar huis reed. Dan moest er als training nog even een rondje 
Boompjesdijk geracet worden vanwege de vele bochten. 
Maar ze deelden ook hobby's. Al bijna dertig jaar slaan ze een balletje op de 
tennisbanen van Steenbergen. En acht jaar lang waren ze een perfect wedstrijd 
danspaar. In de vakanties maakten en maken ze urenlange bergwandelingen in 
de Alpen samen met  de twee spanielhonden. Helaas moesten ze dit jaar een 
van de trouwe viervoeters, vanwege een aandoening aan de ogen, laten 
inslapen. Een moeilijke beslissing, want Cees en Joke hebben geen kinderen. 
Waren die er wel geweest, dan hadden ze van Cees nooit mogen gaan 
wielrennen. "Dat is wel zo'n onmenselijk zware sport. Veel te veel sjouwen en 
afzien. " 
Maar een dag zonder sport is in huize Aanraad een dag niet geleefd: 
wielrennen, boksen, judo, hardlopen, autoracen, dansen, bergwandelen en 
tennissen. En nog vond Cees nieuwe uitdagingen. Zodra er  natuurijs lag, was 
hij op de schaats t e  vinden. Voor het korte werk, maar evengoed lange 
toertochten. En toen zich in de jaren tachtig, die nieuwe sport triathlon 
aandiende, moest Cees dat toch ook een keer proberen. "Zwemmen ben ik na 
de judoperiode veel gaan doen. Uren lag ik in het water, maar niet om hard 
vooruit t e  gaan. In mijn tijd was het streng verboden om als wielrenner t e  gaan 
zwemmen. Dan gebruikte je precies de verkeerde spieren." 
In 1985 werd in het Steenbergse zwembad De Meermin een kwart triathlon 
georganiseerd. Cees schreef zich in en moest dus voor het eerst sinds dertig 
jaar de fiets weer van de zolder halen. Aanraad was 52 ,  de oudste van alle 
tachtig deelnemers maar kwam keurig op een 25" plaats binnen. "Het 
zwemmen was een ramp, maar daarna heb ik nog flink wat goed kunnen 
maken." Hier en daar deed hij vervolgens in de regio aan dergelijke driekampen 
mee. W a t  hij nooit verwachtte, gebeurde toch: Cees kreeg .weer aardigheid in 
het fietsen. Als tr immer sloot ie aan bij de zondagochtendgroepen. M e t  enige 
trots bekent hij dat velen hem nog herkenden. "Dan nam ik de kop over en dan 
zag je ze kijken: verrek, daar is d'n Zwarte jong, da's lang geleeje." Slimme 
jongens wilden hem dan uittesten door een tandje harder te  trappen, maar 
daar was Aanraad op voorbereid. Ze reden hem er nooit echt af. Er volgden 
trainingsjaren waarin hij 500 kilometer liep en er 7500 wegtrapte op de nieuw 
tweewieler. 
Al die jaren tussen de sporters gaven hem veel kennis over wat het menselijk 
lichaam aankan. En hoewel Cees geen genie was geweest op de lagere school, 
lukte het hem na flink blokken wel om de diploma's voor sportmasseur te  
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behalen. Tot op de dag van vandaag heeft Cees een 'bloeiende praktijk' aan 
huis, waar al die oude verhalen nog wel eens verteld worden. 
Voor de gein nam ie deel aan de gentlemanraces, een soort reunie van oud- 
coureurs zoals de volksronde op de Kaai. De speakers refereerden altijd aan 
zijn inmiddels grijzer geworden haardos. "Daar gaat hij dames en heren: de 
zwarte kampioen van 1 952! Al zult u dat onder zijn helm niet meer merken.. . ." 

Epiloog 
Kerstmis 2002: Cees Aanraad is nu zeventig. Een aantal plakboeken vormen 
de laatste souvenirs aan een prachtig sportleven met Joke altijd aan zijn zijde. 
Ze voelen zich heel gelukkig in hun rijtjeswoning in 'de gezelligste buurt van heel 
Steenbergen'. Een paar jaar geleden hebben ze de 346 vaantjes, 20 bekers, 
2 5  tegeltjes, 2 9  standaards en een kleine 200 medailles in de kliko gegooid. 
"De mooiste herinneringen zitten in mijn hoofd. Daar heb ik die prijsjes niet 
voor nodig." 
Na twee lange, maar o zo plezierige, gesprekken neem ik afscheid van deze 
bijzondere man. In de knusse huiskamer is hij onafgebroken aan het woord 
geweest en zijn we door zijn rijke leven vol met anekdotes gewandeld. Aan het 
slot valt Cees toch nog stil. Hij kijkt Joke aan en die knikt. Cees gaat de kamer 
uit en komt terug met een rood-wit-blauwe trui met het jaartal 1952 erop. 
"Voor het Gastels museum", fluistert hij, "Geef hem maar een mooi plekje, 
zodat iedereen nog eens kan zien hoe ik dat kleine Gastel op de wielerkaart 
gezet heb." 

* * * * * * * k * * *  

In totaal reed Cees Aanraad 2 3 0  wedstrijden op baan en weg. Daarvan won hij 
er 56, eindigde 24 maal op de tweede plaats en 2 1  keer kwam hij als derde 
aan. 

k * * * * * * * * * *  

In 'Een eeuw Nederlandse wielersport' van Wim van Eyle staan 5 5 0  biografieen 
van de beste wielrenners uit de periode 1880-1 980. Cees Aanraad - want 
alfabetisch - staat na Piet Aandewiel als tweede vermeld. De samensteller 
vermeld dat hij Nederlands kampioen op de weg bij de amateurs was in 1952. 
Bij de wereldkampioenschappen op de weg van dat jaar werd hij achtste. 
Vermeldenswaard zijn verder zijn baanzeges over 5 en 10 km op de baan te 
Antwerpen. Ook de bio's van plaatsgenoten Cees van Dongen, Jan Jonkers en 
Ad Tak, die vele jaren later succes oogsten zijn in dit gedenkboek opgenomen. 
Genoeg reden om ook dat supertrio nog eens nader te  belichten. Maar dat is 
voor een volgend jaarboek. 

Wim van den Broek 



Bronnen: 
Knipselkrant en fotoboek Cees Aanraad 
Artikelen Brabants Nieuwsblad, De Stem, Willebrordse Courant en Gazet van Antwerpen 
Edities Wielersport 1952-1 9 5 5  [met dank aan Jac Burremans] 
Een eeuw Nederlandse wielersport, Wim van Eyle 
Het ijzeren uurwerk, John Linse 
Gastel Vooruit, 50 jaar van de regen in de drup, Wim van den Broek 
Interviews met Cees Aanraad te Steenbergen 

Broer Jos trad in de voetsporen van Cees, uitkomend voor de 3 Hoefij- 
zers. Hier met Toon Simons naast zich. 

In zijn woonplaats Steenbergen is de Kleine Tour 
een leuk tijdverdrijf voor de jeugd. Cees reed 
vaak mee als ploegleider 
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HET GEBEURDE HONDERD JAAR GELEDEN .. . 1902 

Januari: 
26-01 : Bij koffiehuis Gastelsveer van C. Akkermans worden 1300 sigaren en 

enkele karaffen drank ontvreemd. De karaffen worden de andere dag 
leeg teruggevonden op de weg. Voorts wordt de lade gelicht met  
f 18,- erin. 

27-01 : Bij tramhalte Langenberg springt P. Ossenblok (70  jaar] van de tram. 
Hij valt onder de rijdende t ram en zijn been wordt er boven de enkel 
afgereden. Zijn hele been wordt later afgezet in het Sint Elisabeth- 
ziekenhuis te Oudenbosch. 

Februari: 
05-02: Lezing door dhr. van de Vaart uit Zegge over melassepoeder en Peru 

Guano [vogelmest uit Peru]. 
12-02: Er zijn plannen om aanstaande campagne 10 suikerfabrieken te 

sluiten in onze regio. 
14-02: Het echtpaar Houtepen-Van Steen viert de gouden bruiloft. 
17-02: Bij Gastelsveer wil mevrouw J. van Meer op de tram stappen, vooral- 

eer die stilstaat. Ze komt ten val onder de treeplank. Raakt bekneld 
onder de t ram en wordt met  moeite bevrijd en bij herbergier Akker- 
mans binnengedragen. Ze wordt de H. Sacramenten toegediend. 
Haar toestand is zorgelijk. 

Maart: 
Vanwege de voorgenomen sluiting van 10 suikerfabrieken wordt er al 
veel personeel ontslagen, dat er al 2 0  of 30 jaar werkzaam is. Voor 
fabrieken, die wel werken is het beetwortelcontract vastgesteld en 
agenten krijgen bericht om met contracteren begin te  maken. 

22-03: Een vader, B. uit Oud Gastel, wordt bij de rijkspolitie binnengebracht 
wegens ernstige mishandeling op zijn zoontje van ongeveer 15 maan- 
den. De dader moest op zijn kindje passen. De kleine werd lastig en 
vader klemde de peuter tussen zijn knieen, knelde het zo dat er enige 
ribben gebroken zijn. Enkele dagen erna sterft de kleine als gevolg van 
die mishandeling. 

April: 
03-04: De Raad besluit om het sluisje in de Molenstraat te overwelven en to t  

rijweg te maken. Het gaat hierbij om wat nu heet ' t  Sluiske aan de 
Kerkstraat. 



15-04: 

1 3-04: 
23-04: 

23-04: 

29-04: 

Mei: 
08-05 : 

Juni: 
05-06: 

14-06: 

2 6-06 : 

De officier van justitie uit Breda doet ter plaatse onderzoek naar de 
omstandigheden waaronder het kind, dat in maart door B mishandeld 
werd om het leven is gekomen. De dader is aanwezig en legt een 
bekentenis af. 
Vergadering van de Rooms Katholieke Onderwijs Bond in Gastelsveer. 
Op de veemarkt worden 60 stuks vee aangevoerd en menig beestje 
verwisselt van eigenaar. 
Inbraak bij v.d. V. aan de Stoofstraat. Het slot wordt geforceerd met  
een valse sleutel. Er verdwijnen nogal wat voorwerpen. 
Droevig ongeluk op Kuivezand, dhr. J.M. uit Oudenbosch rijdt melk 
naar de Gastelse melkfabriek. Er komen plots 2 honden voor het 
paard, waardoor het schrikt en opzij springt. Daardoor rijdt het tegen 
een andere kar. Het paard schrikt nog meer en slaat op hol. Na een 
eind komt een wiel tegen een paal en de man slingert van de wagen. 
De man heeft een zware hoofdkneuzing. Zijn toestand is hoogst 
gevaarlijk. 

De Gastelse Harddraverij en Renvereniging organiseert paardrennen 
en een wielerwedstrijd. Aan de wielerwedstrijd nemen 20 renners 
deel: Ie. J. Verhoef (Rotterdam, Pro Patria]; 2". Engbersen (Breda, 
Bredania]; 3". Crusio ( Bergen op Zoom); 4". Duivenkamp (Rotterdam, 
Propatria); 5". Simons, (Bergen op Zoom). Wedstrijd "a trois" voor 
tandems: Ie. Dekkers (Steenbergen]; 2". Gebr. Dekkers (Ouden- 
bosch]. Daarna volgden de harddraverijen.: 
1. Acht deelnemers voor paarden onder de man of aangespannen 

niet hoger dan 30,-. Gewonnen door C. Loos [Kruisland]; 2" J. 
Vos (Roosendaal]. 

2 .  Vier deelnemers alle paarden/ponyls: 1" P. Daverveld (Roosen- 
daal]; 2" J. Snoeijers [Roosendaal]; 3" J. Mastboom (Oud Gastel]. 

Het echtpaar Hendrik Tak en Johanna Lazaroms viert haar gouden 
huwelijksfeest. 's morgens brengen ze een dankoffer. Daarna is er 
een hele dag feest en 's avonds brengt Gastels Fanfare en Mannenk- 
oor een serenade. 
Boven het westelijk deel van Gastel is er een hevig onweer. De schade 
bedraagt duizenden guldens. De hagelslag bij dit weer maakt vele 
bomen bladerloos. Veel bieten- en vlasakkers zijn totaal bedorven. Er 
vielen hagelstenen van ca. 1 $5 cm. 
B, die in het voorjaar zijn zoontje heeft mishandeld, to t  de dood erop 
volgde wordt to t  8 jaar gevangenis veroordeeld met aftrek van voorar- 
rest. De veroordeelde tekent cassatie aan. 
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Leerlingen lagere Openbare school Oud Gastel met de onderwijzers M. Brocatus en de Jong. 
29-07-2002 

Pastoor Damen 

Familiefoto t.g.v. gouden bruiloft 
van het echtpaar Houtepen - Van Steen 

14-02-1 9 0 2  



Juli: 
03-07: Vanwege de tropische hitte worden vergaderingen slap bezocht en 

uitgesteld. 
16-07: B. wordt to t  acht jaar veroordeeld wegens doodslag. Hij wordt overge- 

bracht naar de strafgevangenis te  Leeuwarden, waar hij zijn straf zal 
ondergaan. 

Augustus: 
09-08: Op het marktplein zijn de kermisexploitanten druk bezig met  het 

opslaan van draaimolens, tenten en kramen. Nagenoeg alle stand- 
plaatsen zijn bezet. Hopelijk blijven ze tijdens kermis van regen en 
onweer verschoond, dan hebben koffiehuizen en kramen een goede 
kermis. Helaas doet "Lauwke" (Sint Laurentius) zich geducht voelen. 
Er is dagelijks volop regen, zodat van uitgaan en kermishouden niets 
kan komen. Toch zijn er wederom schermutselingen. In de herberg 
van M. aan de Rijpersweg krijgen enige Gastelaren ruzie met jongelui 
uit Fijnaart, die het hazenpad kiezen anders zouden er handtastelijkhe- 
den van gekomen zijn. 
Op de kermis treedt ook het theater van de fam. Bakker op, op 
standplaats Koelestraat. Elke avond wordt een drama opgevoerd. Op 
het programma staan o.a. "De Twee Wezen" en "Zwarte Griet" en er  
zijn nog meer ernstige vechtpartijen. Een tweetal personen -zekere H. 
en G.- worden flink toegetakeld. Voor een van hun geeft het nog enige 
naweeen, daar zijn militaire uniform a.h.w. van zijn lijf is gesneden. 

10-08: In roomboterfabriek. 'De Hoop' die t o t  heden met handkracht werkte, 
is men nu druk bezig met  het plaatsen van een stoommachine en 
ketel, daar het dagelijks kwantum melk te  groot wordt om nog hand- 
kracht t e  bezigen. 

September: 
01-09: Pastoor Tezelinus [Rumoldus van Aalst] verzoekt om gezondheidsre- 

denen om ontslag. Hij was geboren te  Dinteloord en volgde in 1883 
zijn broer Albertus (Petrus] op. Op 30 juni 1904 overlijdt hij te  Oud 
Gastel. 
De gemeente maakt een begin met het bestraten van de Koelestraat. 
Deze is t o t  nu toe een grote modderpoel. Er ligt nog een wens om het , 

Marktplein volledig te  bestraten. 

Oktober: 
02-10: Kapelaan Joannes Damen wordt geInstalleerd als pastoor van de Sint 

Laurentiusparochie. Gedurende zijn pastoraat zal de nieuwe kerk 
gebouwd worden en de Sint Bernardusschool krijgt een forse uitbrei- 
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ding. Tevens komt er een jongensschool de Sint Joannesschool. 
12-1 0: v.d. M. een "bekend personaadje" slaat in een dronkemansroes alle 

ruiten bij zijn buurman stuk. De politie verschaft hem "gratis logies". 
15-1 0: Het r k  Kerkbestuur [tevens schoolbestuur] krijgt f 1827,-  rijkssubsi- 

die voor het bijzonder lager onderwijs [i.c. de Sint Bernardusschool]. 
20-10: Dhr. W. Wittenaar wordt benoemd to t  onderwijzer aan de school aan 

de Steenstraat. 
20-10: De gemeentebegroting van inkomen en uitgaven voor de dienst 1903 

wordt door raad vastgesteld op f 24.628,51.  
20-10: A.R. krijgt een ongeluk terwijl hij een kar bieten vervoert. Hij struikelt 

en krijgt een wiel over zijn been. Hij wordt met  een gebroken been 
opgenomen in het liefdesgesticht. 
Er komen nog zo weinig bieten zodat het werk op suikerfabriek Sint 
Antoine nog niet wordt begonnen. Het wachten is op voldoende 
aanvoer per schip. 

22-10: In de Steenstraat is er een geval van tyfus geconstateerd. Het komt 
daar vaker voor. De oorzaak ligt wellicht bij de daar aanwezige water- 
lopen. 

22-10: J.F. Vlekke houdt een vurig pleidooi voor de arbeiders om de jenever 
t e  laten staan. Ook dr. Ariens is op de vergadering te  Roosendaal 
aanwezig. 

28-10: Een onbekende uit Oud Gastel schrijft een ingezonden stuk en spreekt 
daarbij zijn ergernis uit over het feit, dat nu in het ziekenhuis aldaar 
twee kinderen van resp. 13 en 15 jaar liggen als gevolg van zwaar 
letsel bij het vervoeren van bieten. Hij wijst op de kinderexploitatie en 
de ongelukken die daarvan het gevolg zijn. Tijdens de bietencampagne 
rijden zwaar beladen wagens af en aan. Aan kinderen van 13, 14, 15 
wordt soms mennen van deze zware karren toevertrouwd over 
glibberige keiwegen. Geen wonder dat ze onder het voertuig raken. 
Voor de boer zijn het goedkope arbeidskrachten. En in de ongevallen- 
wet vindt de boer voorlopig geen aansporing om voorzichtiger met  
kinderen om te gaan. Vooralsnog pinkt de boer een traantje weg bij 
het ongeval. De andere dag komt een verse 13-jarige de opengevallen 
plaats innemen. 

November: 
01-1 1 : Wethouder P. Smoor overlijdt. Hij oefende de functie van wethouder 

al 25 jaar uit. Hij werd geboren in Gastel op 1 augustus 1835. 
Het gemeentebestuur is in onderhandeling met C. Bruins te  Princen- 
hage om de gemeente te voorzien van acetyleengasverlichting. 

18-1 1 : Er is weer een geval van tyfus. 
28-1 1 : Bij winkelier van L. op de Stoof wordt ca 9 pond koffie ontvreemd. 
28-1 1 : Bij C. Akkermans aan het Gastelsveer wordt een lamp uit een buiten- 



hangende lantaarn gestolen met een briefje erbij: 'ziezo, die hebben 
wij alvast. De rest mag je zelf houden.'. 

December: 
Er zijn plannen om Gastel te verbinden met Standdaarbuiten door een 
keiweg over de Stoof. de Barlaqueseweg en de Gastelsedijk. De weg is 
nu een ware modderkuil, vooral in de campagne. 

04-1 2: De Bietencampagne op fabriek Daverveld, Binck en Co aan de Ouden- 
bosschedijk wordt beeindigd. 

18-1 2: Het college van Gedeputeerde Staten keurt de begroting 1 903 van de 
gemeente Oud en Nieuw Gastel goed. 

Onderzoek: W. van den Broek 
Onderzoek en bewerking: P. Peeters 

Bronnen: 
De Grondwet jaargang 1902 
A. Delahaye :Gastel Land van Abten en Markiezen, Oud Gastel 1 9 7 5  
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HET GEBEURDE VIJFTIG JAAR GELEDEN . . . 1952 

Voor gegevens uit dit jaar gingen we terug naar Het Brabants Nieuwsblad en 
de Sint Laurentiusklok jaargang 1952 

Januari 
Op de banen van Handboogschutterij: Broederlijke Liefde, gevestigd bij 
Gov. Mies aan de Meirstraat wordt een koppelwedstrijd gehouden 
SC Gastel-Halsteren 1 1  4-1 met o.a. J.v.d. Heyden, J. Vromans en J. 
van Peer, S.C. Gastel is koploper in I e  klas afdeling West  Brabant. 
Het wielerkoppel Plantaz-Aanraad wordt eerste in Brussel. 
Op 83 jarige leeftijd overlijdt dhr. Josephus de Bie. Hij is de broer van 
Theresa de Bie, woonachtig Dorpsstraat 3. Hij is de laatste mannelij- 
ke afstammeling in Gastel van een familie, die vooral in de 18" en1 9" 
eeuw haar stempel drukte op het Gastelse leven. Er kwamen o.a. 
twee burgemeesters voor van die familie. De familie kwam oorspronk- 
elijk uit Grobbendonk [ B] en vestigde zich hier in 1750. 
De Gastelse bevolking kan van twee toneelstukken genieten; In het 
patronaat speelt de RK Jonge Boerenstand een toneelstuk en in de 
Rovo speelt de toneelclub van Oudenbossche Harmonie "Suuske 
Perdaems" op verzoek van de Gastelse toneelclub D.V.O. en op 16 
januari is er  in de Rovo een cabaret met De Zingende Zusjes. 
Burgemeester H. Hofland wordt erelid van wielerclub De Favoriet 
opgericht ten gunste van Cees Aanraad. Deze club bestaat naast de 
andere Gastelse wielervereniging Helpt Elkander. 
Het aantal ingeschreven werklozen in onze gemeente telt momenteel 
214 en dat loopt nog deze maand op to t  246 .  
Aanraad en Maas winnen te  Antwerpen. 
De kantonrechter te  Zevenbergen geeft twee vechtende buurvrouwen 
f. 10,- boete of vier dagen cel en een andere Gastelaar A.S. krijgt 
f .40,- of 10 dagen hechtenis omdat hij met 7 pilsjes op tegen een 
boom klapte na een voorbijganger nipt te ontwijken. 
Grote gymnastiek demonstratie van de plaatselijke turn en gymnastiek- 
vereniging Vlug en Lenig in samenwerking met  Sint Joris uit Dender- 
monde. 
C. Aanraad wint nogmaals in Brussel tezamen met Plantaz. 
S.C. Gastel Ves 11 4-2; Weer een vervolg in de zegereeks en zoals al 
bij eerdere wedstrijden is J. Vromans de goaltjesmaker. 
A. Rijsdijk en J. van Bavel vieren hun 40 jarig jubileum op het suikerfa- 
briek en mevr. B. van As wordt gehuldigd omdat zij 25 jaar werkt op 
Stoomwasserij de Hoop. 



Handboogvereniging Eendracht Maakt Macht houdt drie dagen "potver 
teren" en daarbij is nog oud president A. Mastboom. 
Ir. P. Akkermans gaat voor 3 jaar naar Irak. Dit naar aanleiding van 
het bezoek van regeringsafgevaardigden vorig jaar. Daar werd Neder- 
land verzocht om ingenieurs, die gespecialiseerd zijn in irrigatie en 
drainages aan te  werven. Dhr. Akkermans wordt met  anderen aang- 
enomen voor post engineer [architect]. Allen 26-01 : 14-2 verg. gaan 
voor 3 jaar. 

HALLO I HALLO I HALLO 1 
BEZOEKT ALEJEN, Z O N D ~ R  UITZOIUDERING I>E 
Sta MUIVEZANDIBE BEVUE XN CAPE BIEBBOOMS 

Zatordag 26 ~anuai i  3 uw Kindeiaitvarsring. Entree 10 ct. 

.Y Verdere speeldagen .zijn': 
Zondag 27 Januari om 7 uur 
Woensdag 30 Januari . om 7 uur 
Zaterdag 2 Februari om 7 uur 
Zondag 3 Februari om 7 uur 

' Entree v & ~ s s e s e n  : 80 cent. 
Plaatsbespreken op Zondag 27 Januari van 10.30- 12 uur 
en op de dargemi der uitvoeringen in Cafe Bierbooms. 
KOMT DAT ZIEN I KOMT DAT ZIEN I 

De Kuivezandse revue geeft vanaf deze dag een vijftal uitvoeringen van 
de Revue: "We liegen er niks om" in cafe Bierbooms. 
Dhr. J. de Rond is na een verblijf van ruim een jaar teruggekeerd uit 
Korea. Hij was daar onder de wapenen in het Nederlandse detache- 
ment van de Verenigde Naties. 
Gastels Fanfare geeft een concert in Place de Meir als dank voor de 
bijdragen, die de plaatselijke ingezetenen gaven voor het instrumen- 
tenfonds. 
Achter het postkantoor Dorpsstraat 4 is een transformatorhuisje 
gereed gekomen. Ook op andere plaatsen in Gastel zijn er nieuwe 
transformatorhuisjes gebouwd. Daarmee kan het transformatorhuisje 
dat al jarenlang de Markt ontsiert verdwijnen. 
De problemen met de stroomvoorziening zijn nog niet verdwenen want 
de kabel dient te  vervangen te worden door een dikker exemplaar. 

Februari: 
02-02: Na afwezigheid van bijna 10 jaar hangen postzegelautomaten weer 

aan de gevel van Gastels postkantoor. 
05-02: Uit het jaarverslag Hoofdraad der St. Vincentiusvereniging blijkt dat de 

katholieke bibliotheek in onze gemeente niet meer gemist kan worden 
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en dat er  vraag is naar goede lectuur. De bieb was 3 jaar geleden 
opgericht en heeft zich dankzij gemeentelijke subsidie en gelden van 
de Vicentiusvereniging danig uitgebreid. In 1951 waren er bijna 9000 
boeken uitgeleend, waarvan 1 5 % jeugdboeken. Jongeren leenden 
vooral cowboy- en detectivesboeken en de ouderen Nederlandse 
romans. Bij stijgende vraag en aantal abonnees komt vraag naar 
ruimere behuizing naar voren. Echter het is niet eenvoudig dit op te  
lossen. De bieb is gehuisvest in het patronaat. 
De Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd (VKAJ) houdt diverse 
lezingen voor de leden o.a. over Verkering, Wellevendheid en Voorlich- 
ting. 
Premiere van de zevende Gas 
telse revue met  als titel "Wa 
zegde me nou toch" in het 
Rovo theater. Er volgen nog 
acht voorstellingen. 
Het wielerkoppel Aanraad-Plan- 
taz wint ook in Gent. Ze rijden 
in het voorprogramma van de 
zesdaagse. 
Na 20 jaar Missiewerk is Zus- 
ter Anastasie de Bont behou- 
den uit China teruggekeerd to t  
grote vreugde bij fam. De 
Bont. 
Ze was veilig uit China terug- 
gekomen, waar ze haar Mis- 
siepost heeft moeten verlaten. 
Na 1 week in moederhuis 
Heerlen is zij eerst in Ouden- 
bosch, haar geboorteplaats 
geweest. Daar bezocht ze 
haar broer Toon en in Gastel 

EQWAAZ NAAR DE h REVUE 
•âWA ZEGDE ME NOU TOCH?•á 
Teleason tijdens de bespreekuren 

264, Buiten Isesprselcuren 254. 
- 

haar broers Thijs en Jan. De reis ging via Hong-Kong, Bangladesh, 
Cairo via Rome. Daar had ze een audientie bij de Paus, die haar in het 
Duits toesprak en de zegen gaf. Volgende week keert zij terug naar 
Heerlen. 
Er wordt begonnen met de bouw van legerplaats Ossendrecht (later 
Wilhelminakazerne en asielzoekerscentrum). Er komen 120 gebou- 
wen en de bouw geeft werk aan 600 a 700 man werk, waaronder 
ook Gastelaren. 



Maart 
01 -03: 

05-03: 
05-03: 

23-03: 

April: 
09-04: 

09-04 

1 0-04: 

13-04: 

1 4-04: 

19-04: 

20-04: 
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Aan het schippersinternaat wordt een tweede continu-klas in gebruik 
genomen. 
Het koppel Aanraad-Plantaz wordt derde te Parijs op de 6 0  km. 
SC Gastel is bijna kampioen. Voor een record aantal toeschouwers 
wint SC Gastel met 5-1 van Bergen op Zoom. 
SC Gastel wordt kampioen door 8-0 zege op Devo. Het is de 250ste 
wedstrijd van Corry van Hooydonk. 

Opening van het schietseizoen Broederlijke Liefde met de huldiging van 
Adr. van den Eynden, die al 5 0  jaar voorzitter is en bij Eendracht 
Maakt Macht wordt M Bernaerts in de bloemetjes gezet. Ook hij is 5 0  
jaar voorzitter. 
Mevr. Feddes wordt voorzitster van de RK. Dameskorfbalbond van 
bisdom Breda. 
Krantenbezorger J. Akkermans brengt 2 5  jaar het Brabants Nieuw- 
blad rond in Gastel. Hij heeft daarbij ongeveer 60.000 km afgelegd. 
Hij begon als 13-jarig jongetje. Zijn werk gaat niet ongemerkt voorbij, 
want van verre hoor je al de blaffende honden die hem gezelschap 
houden. 
Voor de eerste keer is er in de Laurentiusparochie een paasnachtmis. 
Deze begint om middernacht. 

In de eerste week van de paasvakantie houdt scoutinggroep Sint 
Laurentius een actie Heitje voor een karweitje. De verkenners en 
welpen gaan huis aan huis langs om een karweitje te doen voor een 
heitje [kwartje]. De opbrengst komt ten goed van de clubkas. 

In deze week is er ook de ronde van Zuidwest Vlaanderen, waaraan 
onze plaatsgenoot Cees Aanraad deelneemt. Hij wordt 40" , 38", 17" 
bij de tijdrit en nogmaals 17" en bij de eindklassering is hij 2 1  " op 13 
minuten van eindwinnaar Rik van Looy. 
Toneelvereniging "Kunst na Arbeid" voert op het toneelstuk "Kinderen 
van Ons Volk" van Antoon Coolen. Het stuk staat onder regie van 
Broeder Canisius. 
Ernstig ongeluk te Wouw. Bij een colonne van 17 autobussen naar de 
kazernewerken in Ossendrecht schiet de bus van hr. V. uit Oud Gastel 
van de weg bij een inhaalmanoeuvre. Een passagier schiet door de 
voorruit. Er wordt een elektriciteitspaal geraakt De draden vallen op 
de bus, waarbij kortsluiting ontstaat. Uit de bus springen 44 ge- 
schrokken arbeiders. Er zijn 4 zwaar gewonde kameraden. 
Door blikseminslag ontstaat brand in de vlasschuur van C. van Bavel 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



26 en 

27-04: 

27-04: 

27-04: 

Mei: 
1 0-05: 

1 1-05: 

11-05: 

20-05: 

28-05: 

Juni: 
7 3 ,  

aan de Rijpersweg. De schuur brandt af maar belendende percelen 
blijven gespaard dankzij de brandweer. De schuur is verzekerd en 
wordt weer opgebouwd 
27 april is er in de grote zaal van het Jeugdhuis aan de Kerkstraat 
een tentoonstelling "Bezige handen" van de Kajotters, spoorzoeksters, 
zonnekinderen. Het gaat om werkstukken gemaakt in de vrije tijd. 
Pater A. Antonissen neemt met  een predikatie afscheid van de 
parochie. Hij gaat via de Verenigde Staten weer terug naar zijn missie 
in Borneo. In de VS probeert hij geld in te  zamelen voor een school. 
RK Landarbeidersbond St. Deusdedit herdenkt het 25 jarig bestaan 
met  een H. Mis om 7.30 en 's avonds een algemene bijeenkomst in 
Place de Meir 
Koningschieten bij Broederlijke Liefde [G.Mies Meir]: 1. Chr. vd 
Minnen. Bij Eendracht Maakt Macht [Place de Meir]: l. E. Nijman; Bij 
De Schansschutters [wed. Roozen]: 1. Adr. vd. Zanden. 

Gastelse tafeltennisclub Top Scores speelt eerste wedstrijd in het 
patronaatsgebouw tegen Vice-Versa Oudenbosch. 
Gastels Harmonie in de bloemen: De muziekvereniging bestaat 25 
jaar. 
De Boerenleenbank houdt haar 35" ledenvergadering en het cijferma- 
teriaal wordt gepresenteerd door kassier C. van Keep. 
Grote handvaardigheidtentoonstelling van werkstukken gemaakt in de 
vrije tijd De leerlingen van de Joannesschool brengen handenarbeid, 
die van de schippersschool boetseerwerk. De Kajotsters brei- en 
haakwerk. De Gastelse Volksuniversiteit fraaie handwerken en kant. 
Van particulieren is er beeldhouw en snijwerk van Gastelaren [o.m. 
bekroond in Den Bosch en R'daal] en etsen en kopergietwerk. 
Prof. Gielen spreekt in Gastel bij de KVP. [Katholieke Volkspartij) Hij is 
oud-minister en vice-voorzitter van de KVP. Hij spreekt over het 
stemrecht en de stemplicht. 

en 9 juni is er drie dagen lang muziek en zang in Oud Gastel, als slot 
aan de festiviteiten van het zilveren jubileum van de Gastels Harmonie. 
Er komen 15 muziekgezelschappen W.O. St. Cecilia [Stampersgat], 
Polymnia en Tremolando (damesmandolineclub uit Oud Gastel) en als 
klap op de vuurpijl de Koninklijk Erkende Harmonie Vlijt en Volharding 
uit Roosendaal. Er is een kermis op de Markt met een draaimolen, 
luchtschommel, schiettent en zweefmolen. Maandag een slotconcert 
van St. Cecilia. De feestelijkheden worden druk bezocht. 



07-06: 

1 1-06: 

1 1-06: 

17-06: 

25-06: 

29-06: 

29-06: 

Juli: 
03-07: 

03-07: 

04-07 : 

06-07: 

06-07: 
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Dhr. A. Danen wordt to t  priester gewijd door bisschop Baeten. Er 
waren al twee zusters van hem in het klooster. Later wordt hij nog 
pastoor in Zegge en Breda. 
Dhr. P.F.A. Akkermans slaagt voor diploma kantoorboekhandel t e  
Utrecht. 
Op de vergadering van voetbalvereniging SC Gastel zijn in het bestuur 
gekozen: L. Vrolijk [voorzitter], A. van Dongen [secretaris), A. Paan- 
tjens [penningmeester], J. Engelen [ vice voorzitter], A. Roebers, P. 
Corstjens. en B. de Mooij. 

Gedurende het wielerseizoen zijn de Gastelse! wielrenners [Cees 
Aanraad, Diel Danen, Pol Hermes) vaak in het nieuws wegens goede 
uitslagen. 

Feestvergadering Eendracht Maakt Macht in Place de Meir. voorzitter 
M. Bernaerts [ 5 0  jr lid), vice-voorzitter. C. Verpaalen [ 45  jr lid 1, P. 
Bus [ 3 0  jr lid) en P. Akkermans, M .  Ribbens, E. Manje resp.[12,5 
jaar lid). Als slot is er een warme maaltijd. De ere-voorzitter, oud- 
burgemeester Mastboom die vanaf 1890 lid is, is ook van de partij. 
Bij de tweede kamerverkiezingen is Ir. C van Meel [van geboorte 
Gastelaar) gekozen en hij maakt deel uit van de KVP fractie in de 2" 
Kamer. 
Na een 4-0  zege op Terheijden promoveert SC Gastel weer naar de 
KNVB 4" klasse. 
Ronde Halsteren: 1 ". C. Aanraad. Daags tevoren werd hij ook al Ie in 
Willemstad en in de week ervoorafgaand 1" te  Sluis, 2" t e  Sint Wille- 
brord en 3" te IJzendijke. 

I 

De wielerploeg voor de Olympische spelen te  Helsinki wordt bekend 
gemaakt. De latere Nederlandse kampioen C. Aanraad staat niet op 
de lijst. 
Nederland gaat gebukt onder grote hitte en dat geeft aanleiding om 
de zwembadplannen in Gastel ernstig te bestuderen, maar het zal nog 
to t  1974 duren voor de Gastelaren een duik kunnen nemen in ons 
eigen zwembad. 
Aanbesteding van woningwetwoningen in de Wilhelminastraat aan 
architectenburo Nelissen uit Hoeven. 
Cees Aanraad uit Oud Gastel wordt Nederlands kampioen bij de 
amateurs op de weg te  Zandvoort [elders in dit jaarboek meer daar- 
over). 
Wezen uit Oud Gastel vonden elkaar weer na jaren in Helmond. Mevr. 
H. v. D,-J. [ 3 8  jaar wonende t e  Helmond) zag na 8 jaar haar oudere 
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zus terug en daar hoorde ze dat ze ook nog een broer had. Jarenlange 
opsporingen van broer en zus werden eindelijk bekroond. De 3 kinde- 
ren J. verloren in 191 6 hun in Oud Gastel wonende ouders. De 
jongste dochter was toen net twee jaar. Door onbegrijpelijke reden 
bleef het meisje onkundig van het bestaan van broer en zus. H. v. D-J. 
woont al 14 jaar in Helmond. De echtgenoot van de oudste zus kreeg 
bij bezoek in Helmond te  horen dat er iemand was die veel op zijn 
vrouw leek. 
Bij landbouwer B. wordt varkenspest geconstateerd. De gemeente 
neemt met succes maatregelen om uitbreiding van de ziekte te 
voorkomen. 
Ronde van Gastel met twee groepen nieuwelingen en een groep 
amateurs. Bij de nieuwelingen o.a. "Den Diel" W im Danen en bij de 
amateurs o.a. "Pol" Hermes en "De Zwarte" Aanraad. Torenhoog 
favoriet is landelijk kampioen Aanraad. Helaas heeft hij de laatste tijd 
al zoveel gereden en goed gepresteerd, dat hij bij de "thuiswedstrijd" 
op moet geven. Hij won daags tevoren nog de ronde van Fijnaart. 
C. Aanraad wordt 2" in de ronde van Veghel. 
Oprichting van accordeonvereniging "Con Amore" in het jeugdhuis aan 
de Kerkstraat. Er geven zich al 14 leden op uit Gastel, Stampersgat 
en Kruisland. 
Prijsverschieting georganiseerd door handboogschuttersvereniging 
Amicitia. Er doen mee de Schans-schutters, Broederlijke Liefde, 
Eendracht Maakt Macht, Virtus In Medio, en Willem Tell. Allemaal 
Gastelse clubs. 
Na een lange voorgeschiedenis wordt aan de Mark een warmwater- 
vlasroterij ingezegend door pastoor Lips te  Stampersgat. Elders in het 
jaarboek meer hierover. Zie ook jaarboek 1987 het artikel over 
Vlasserrijen in Gastel. 
Te Utrecht slaagt N.C. Roebroeks voor hoofdakte 
Botsing in Oud Gastel in de Langenbergsestraat t.h.v. landbouwer 
Luijkx. Motorrijder M .  Bierbooms uit Stampersgat neemt de bocht 
iets te  ruim en rijdt tegen de vrachtauto van A. van Meel uit Roosen- 
daal. Dokter van Susante verleent eerste hulp. Hij constateert breu- 
ken in het bovenbeen en de arm en een kaakfractuur. Het slachtoffer 
is niet in levensgevaar, maar wordt wel overgebracht naar Charitas in 
Roosendaal. 

Augustus: 
05-08: Kees Aanraad wordt 3" in de ronde van Kloosterzande. 
06-08: Bij de Acht van Chaam wordt P. Hermus 2" en C. Aanraad 15". 
11-08: M. van Nispen is benoemd to t  kantoorhouder PlT Standdaarbuiten. 
16-08: Het zoontje van koperslager H.L. in de Kerkstraat steekt over en 



wordt aangereden door een bestelauto. Hij wordt met een beenbreuk 
en een snijwond aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis te 
Roosendaal. 

17-08: P. Hermus wint zeer verdienstelijk in de ronde van Gageldonk. Hij zet 
alle medesporters op 1 tot zelfs 14 ronden. 

19-08: Goud in Gastel: Pralleke Bierbooms en Sijntje Dictus vieren hun 5 0  
jarige bruiloft. Ze gaan per auto naar de kerk. 's Middags is er 
receptie. Ze feesten in Place de Meir. P. Bierbooms is 7 6  en zijn 
vrouw 73. Ze kregen 9 kinderen waarvan zeven nog in leven. Pieter- 
Jan werkte in de bossen van Cuypers van Toon Mastboom en later in 
Walstein. 

Gouden bruiloft van Pieter-Jan Bierbooms en Cisca Dictus 
met genodigden voor feestzaal van Vinc. Aarsen aan de Meirstraat. [l 9521 

21-08: Broeder Theophile Nijman viert zijn zilveren professiefeest bij de 
broeders van Scheppers. Hij werd in Oud Gastel geboren en bij de 
komst van de eerste broeders van Scheppers in 1 9 2 0  voelde hij zich 
aangetrokken tot  het kloosterleven. In 1927 kwam hij in het klooster 
en slaagde later voor onderwijzer. Zijn werk vond hij op de Sint Joan- 
nesschool. Daar was hij onderwijzer tot 1 9 5 0  en stichtte toen samen 
met schipperspastoor Hamerlinck een internaat voor schipperskinde- 
ren te Gastel. 
Naast zijn werk als onderwijzer deed hij ook veel historisch werk, en 
was de animator van Heemkundekring Sint Laurens Hij deed ook heel 
veel sociaal werk. Al voor de oorlog zorgde hij voor een vakantieverblijf 
voor de "bleekneusjes" uit de stad. In de Meidagen van 1940 zorgde 
hij voor opvang van vluchtelingen uit Klundert en later voor evacuees 
uit Souburg en Stampersgat. 
Hij was ook de initiatiefnemer om een monument op te richten voor 
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de geallieerde gevallenen bij onze bevrijding. 
19-08: Het zes-jarig zoontje van J van Rijsbergen te  Kuivezand komt onder 

een personenauto terecht. Twee artsen uit Gastel zijn spoedig ter 
plaatse. De toestand van het jongetje is zodanig, dat hij niet meer 
naar het ziekenhuis kan. Hij heeft inwendige kneuzingen en overlijdt 
tengevolge daarvan. 

24-08: Vinken wint de profronde van Gastel. 
24-08: Bij de wereldkampioenschappen wielrennen voor amateurs te Luxem- 

burg wordt C. Aanraad achtste. 

September: 
06-09: Gastels Harmonie brengt een serenade aan het gouden paar Wagen- 

makers. 
08-09: De Kajotters nemen toneelstuk "De Dijk breekt" in studie onder leiding 

van Br. Canisius. Het stuk zal worden opgevoerd op 28 december, 
twee maanden voor de watersnoodramp op 1 februari 1953. 

In Nederland heerst veel kinderverlamming. Ook in Oud Gastel is er 
een geval van kinderverlamming. 

Overname van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf door de PNEM. Op 
55 woningen na zijn alle buitenwijken voorzien van elektrisch licht. 

Oktober: 
Het architectenbureau Hurks uit Roosendaal dient een schetsplan in 
om het Hof te  verbouwen to t  gemeentehuis. Het Hof was al door de 
gemeente aangekocht voor dat doel. Het zou er uiteindelijk niet van 
komen. Het Hof is in 1965 afgebroken! 

De Gastelse wipclub gaat op bezoek naar Kieldrecht bij Antwerpen. 
Het is de enige dag dat secretaris van Mechelen vrij neemt! 

De doktoren Vonk en van Susante geven weer EHBO lessen. 

November: 
01-1 1 :  Burgemeester Hofland viert zijn koperen ambtjubileum. Hoewel 't 

oorspronkelijk in de bedoeling van de jubilaris lag dit ongemerkt voorbij 
te  laten gaan, heeft hij op aandringen van het Oranjecomite toege- 
stemd in een kleine huldiging. Om 10 uur is er  een hoogmis in de 
Laurentiuskerk, waarna op het gemeentehuis gelegenheid is om de 
burgemeester te  complimenteren. Het Oranjecomite biedt een cadeau 
aan. Een deputatie van schoolkinderen komt Hofland huldigen 



02-1 1: Ter herdenking van de bevrijding van onze gemeente op 30 oktober 
1944 is er H.Mis voor de geallieerden, die bij de bevrijding sneuvel- 
den. Na de H. Mis is er een tocht naar het monument met  o.a. het 
college van B & W, de verkenners, Gastels Harmonie en veel publiek. 
Militairen betrekken de wacht. Dr. Van Susante legt een krans en br. 
Theophile spreekt een woordje speciaal to t  de jeugd. Kapelaan Jans- 
sens besluit met gebed. 

05-1 1: Te Boxtel overlijdt Pater J. Huybregts van de Societeit der Wit te 
Paters in de leeftijd van 53 jaar. Hij werd geboren te Oud Gastel. Op 
5-1 1-1 922 deed hij de Humaniora te  Heeswijk en hij werd t e  Cartha- 
go op 29-6-1926 tot  priester gewijd. Daarna werd hij benoemd to t  
professor in de wiskunde aan het St. Paulus-college te  Sterksel. In 
1939 volgde hij A. Smoor [ook een Oud Gastelaar) op als overste van 
dit college. In de oorlog was er inkwartiering van Nederlandse militai- 
ren in de aula kort voor de inval in Noorwegen. In februari 1941 
kwam de "Grune Polizei" huiszoeking doen, omdat er naar Engelse 
zender geluisterd zou worden. De pater wist met z'n rode petje in de 
ene en de andere hand in zijn broek bij de rozenkrans alles te  sussen. 
Op 17 september 1944 werd Sterksel door Britse militairen bevrijd. 
Toen de spanning brak, brak ook zijn weerstand. Met  'n verzwakte 
hartspier trok hij zich terug in St. Charles voor studie wijsbegeerte. 
Tot hij een heftige hartaanval kreeg. Toen was het werken voorbij. Op 
2 9  januari 1951 vierde hij nog zijn zilveren professie . 

09-1 1 : Korfbalvereniging Juliana wordt kampioen. 
12-1 1 : Door de vele regen en wind uit de verkeerde richting is er een hoge 

waterstand in West  Brabant. Vele gronden langs de rivier de Mark 
staan blank. Bij hoogheemraadschap Mark en Dintel komen veel 
klachten binnen. 

19-1 1 : In het Patronaat is er een propaganda-avond voor de werving van 
arbeiders in de Nederlandse mijnen. 

20-1 1 : In Bergen op Zoom werd Jacob Obrecht een componist uit de 15" 
eeuw herdacht. Hij werd geboren op 2 2  november 1452, waarschijn- 
lijk in Gastel. 

23-1 1: Klaprooscollecte ten behoeve van de oorlogsgraven brengt in Oud 
Gastel f 63,- op. 

Al vanaf 14 november is chauffeur van B. rijdend bij de VCS vermist. 

26-1 1 :  Volgens verklaringen van een kostganger van v. B. zou het lichaam 
van chauffeur van B. in de Roosendaalse Vliet liggen. Hij zou het 
lichaam in de buurt van Gastelsveer langs de oever van Vliet gelegd 
hebben, waarna lichaam in water is gegleden. Van B. en de kostgang- 
er kregen ruzie in de cabine van de vrachtauto, waarna een vechtpar- 
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ti j ontstond. Van B. was bewusteloos en is door de kostganger maar 
weggelegd. Het lijk werd nog niet gevonden. Later blijkt dat de vrouw 
van B. op de hoogte was van het gebeuren. Ze wordt ook in bewaring 
gesteld. Ze zou de "moord" hebben uitgelokt. 

30-1 1 : Intocht van Sinterklaas te Oud Gastel. 

December: 
1 1-1 2:  De KRO karavaan treedt op in de ROVO met sketches en liedjes. 
22-12: De aangeslotenen uit Oud Gastel kunnen automatisch bellen met  

Hengelo e.o. 

Na jaren van inwoning van kin- 
deren uit Vlissingen in 1940 en 
later van geevacueerde gezin- 
nen zal jeugdhuis Sint Lutgar- 
dus eindelijk weer gebruikt kun- 
nen worden voor de jeugdvere- 
nigingen. Er zal eerst nog veel 
opknapwerk moeten worden 
verricht door de leden van de 
jeugdverenigingen. 

Uitvoering door de Kajotters 
van het stuk: De Dijk breekt 
door. [Twee maanden voor de 
Watersnood!) 
De gemeenteraad komt bijeen. 
Er is een begrotingstekort van 
f 45.000,-, maar de reserve 
wordt niet aangesproken. 

ZONDAG 28 DECEMBER ' 

geven de Kajotters onder leiding 
van Br. Canisius een opvoering 
van het drama in 3 bedrijven: 

-DE DIJK ,i - 
Een fantasie rond de bitterste 

werkelijkheid. - , 
en het, blijspel in 1 bedrijf: I 

f MOPPI\L ALS KINOERM t lO" 
De opvoering heeft plaats ap het 
zeer gemoderniseerde toneel van I 

l van het patonaat., ' , 

AANVANG 7 UUR : 
ENTREE 1 GULDEN 

Kaartverkoop van 10 tot 11 uur 
en 1 uur voor de voorstelling. 

IljJ ZEGT HET V O O R T !  

Onderzoek: W .  van den Broek 
Onderzoek en bewerking: P. Peeters 

Bronnen: 
Brabants Nieuwsblad jaargang 1952 
Sint Laurentiusklok jaargang 1952 



HET ONTSTAAN VAN 
WARMWATERVLASROTERIJ DE MARK 

In de eerste helft van de vorige eeuw werd in West  Brabant op grote schaal 
vlas geteeld. Dit vlas is o.a. de grondstof voor linnen. Destijds werd linnen veel 
gebruikt in de textielindustrie en ook voor zeilen. 

Vlas is een grassoort, die in het voorjaar wordt uitgezaaid. Als het vlas rijp is 
worden de stengels geplukt. De stengel bestaat uit een kern van "lint" en een 
buitenkant van hout. Om het lint [grondstof voor linnen] te kunnen bewerken is 
het nodig dat het hout verwijderd wordt. Daarvoor is een rootproces nodig. 
Daarbij werken bacterien en daarna kan de houtvezel om het lint gebroken 
worden [Braak] en gezwingeld [verwijderen van de houtdeeltjes]. Dat roten 
werd vroeger gedaan in sloten, rivieren, bakken met  koud water of op het land. 
Het duurde dan een langere periode voordat het vlas geroot was, met  
bovendien risico's bijv. bij slechte weersomstandigheden. 

Toen dan ook ontdekt werd, dat het rootproces bij een temperatuur van 30 gr. 
Celsius beter verliep werd het vlas in open bakken met  warm water geroot en 
een volgende stap was betonnen afsluitbare bakken te bouwen, waarin warm 
water gelaten werd. Zo had men het rootproces goed onder controle en 
duurde het maar enkele dagen voordat het vlas "gaar" was. 

Bij de hennepkwekerij was het al eerder de gewoonte om met warm water te  
werken en het gebruik van warmwater in de vlasserij kwam hier en daar in 
zwang in de jaren tien van de vorige eeuw. Maar daarvoor moest er voldoende 
vlas aangevoerd worden en daar was in West  Brabant met  zijn kleine 
vlasserrijtjes vooralsnog geen sprake van. De vlassers rootten liever in eigen 
beheer en konden zo'n installatie zelf ook niet betalen. Daar kwam verandering 
in, in de jaren dertig toen er samenwerking kwam tussen de vlassers. Zo werd 
in Noordhoek een voormalige henneproterij ingericht als vlasroterij. En in 
Standdaarbuiten kwam er ca. 1940 een roterij van de Vlasserij-stichting 
aldaar. 

In het begin van de jaren 50 is er nog steeds een grote vraag naar linnen, ook 
een grondstof voor militaire uitrustingsstukken zoals, plunjebalen, ransels en 
riemen en vooral ten tijde van de Korea-oorlog is er grote behoefte aan linnen. 
Dat bracht met zich mee dat het aantal vlasserijen groeide 

Daarom werd dan ook de behoefte gevoeld om in West  Brabant nog een roterij 
te  stichten, ditmaal niet door de Vlasserijstichting maar door enkele 
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particulieren. Dit vijftal, waaronder twee vlassers uit Fijnaart en de 
vlascombinatie Claassen, Meeuwissen en Peeters uit Stampersgat en Oud 
Gastel had daarbij het oog laten vallen op een perceel nabij de brug over de 
Dintel bij Stampersgat. 

Aanvankelijk was het de bedoeling om een roterij te  
bouwen met vier a vijf rootbakken maar later kwam 
het plan om er een te  stichten met 1 2  bakken, 
zodat ook andere vlassers gebruik konden maken 
van die roterij. 

Daartoe wordt in augustus 1951 een verzoek 
gericht to t  het gemeentebestuur van Oud en Nieuw 
Gastel om financieel deze stichting bij te staan. Zo'n 
roteri j  zou kunnen zorgen voor meer 
werkgelegenheid. 

In september 1951 richt het college van B. en W 
een verzoek tot het college van GS om akkoord te 
gaan met een wijziging van het bestemmingsplan 
ter plaatse en het college verzoekt om een advies 
van de Nederlandse federatie van Vlassers- 
verenigingen. 

De federatie stelt zich voorzichtig op maar geeft 
onder verschillende voorbehouden een gunstig 
advies. Er zijn in 1 9 5 1  in Oud Gastel 1 2  vlassers 
en die verwerken de opbrengst van 2 0 0  ha. 
vlasland. 

DOOXSNEDJ A-B 



Ook wordt het advies ingewonnen van het Nederlands Vlasinstituut en dat 
advies is aanmerkelijk positiever. Dit instituut wijst op de internationale 
toestand in de wereld met name de oorlogsdreigingen die de vraag naar 
militaire uitrustingsstukken zullen doen toenemen. 

De bovengemelde Nederlandse Federatie zorgt ook voor een begroting, waarbij 
het kapitaal wordt vastgesteld op f 120.000,- en de jaarlijkse uitgaven 
worden begroot op f 26.000,- en de rootprijs per bak op f 70,-. 

In november komt er bericht dat de Commissie voor de gemeentelijke 
uitbreidingsplannen en de Hoofdingenieur-Directeur van de Volkshuisvesting ook 
akkoord gaan. 

Kennelijk zijn er ook inlichtingen gevraagd bij het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en die geven cijfers van de vlasteelt in Nederland en Noord Brabant, 
waaruit blijkt dat de vlasteelt en de opbrengst van lijnzaad en gerepeld vlas in 
1951 bijna het dubbele is dan dat van 1950. Er zit dus perspectief in de 
vlasteelt en dat maakt de exploitatie van een nieuwe roterij mogelijk. 

De investeringscommissie van de provincie geeft echter geen gunstig advies 
aan de gemeente om geld beschikbaar te  stellen voor de bouw van de roterij. 
Het gebouw zou dan ook voor andere doeleinden beschikbaar moeten zijn dan 
alleen als roterij. Dat is niet mogelijk. Daarom wordt een beroep gedaan op de 
Maatschappij to t  financiering van het Nationaal Herstel. Deze geeft een positief 
advies, maar er moest ook overleg gevoerd worden met de Herstelbank te  's 
Gravenhage en die is niet overtuigd van de noodzaak van een nieuwe roterij. 
Daarom wordt ook een beroep gedaan op het ministerie van Economische 
zaken. Dat ministerie verwijst weer naar de directeur van de Industrialisatie. 

In januari 1952 wordt een verzoek to t  een bouwvergunning ingediend bij de 
gemeente. 

Intussen laat de Maatschappij to t  Financiering van het Nationaal Herstel 
weten, dat deze niet meer dan 1/3 deel van het benodigde kapitaal wil 
vergoeden [gevraagd was f 80.000,- , zijnde 4/7 van het totale kapitaal van 
f 140.000,-1. 

Intussen komt wel de rijksgoedkeuring van het Ministerie van Wederopbouw en 
volkshuisvestiging. 

Dan komt er bericht van drs Teppema van de Maatschappij to t  financiering van 
het Nationale Herstel, dat de bijdrage niet 1/3 " maar slechts 1/6 " van het 
benodigde kapitaal zal zijn. 
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De stookplaats van de warmwaterroterij. 

De rootbak wordt afgesloten. 



De initiatiefnemers voor de bouw van de vlasroterij besluiten daarom om dan 
maar een roterij t e  bouwen met zes bakken i.p.v. de geplande 12 bakken met  
de mogelijkheid om later de overige zes erbij te  plaatsen, en daar de tijd dringt 
is inmiddels begonnen met  de bouw. 

Dhr. Teppema stuurt later een korte samenvatting van het investeringsplan 
aan de burgemeester met  de noot, dat deze goed zou doen, niet t e  laten 
blijken dat hij deze gegevens heeft ontvangen ! 

Begin augustus 1 9 5 2  wordt de roterij ingezegend door pastoor Lips van de 
parochie te  Stampersgat. 

Een half jaar later staat de roterij onder water bij de stormvloed op 1 februari 
1953. Er is geringe schade. 
Het gebeurt daarna nog wel regelmatig dat er brand is. De scheven, die als 
brandstof voor de waterketel dienen vatten snel vlam en dan moet van tijd to t  
tijd de brandweer eraan te  pas komen. 
In 1 9 5 4  mislukt de vlasoogst tengevolge van de vele regenval en bovendien 
komt er in dat jaar en later in meerdere mate concurrentie uit Oost Europa, 
zodat de vlasteelt in het West  Brabantse sterk afneemt. Reden waarom de 
voorgenomen uitbreiding van de roterij niet plaatsvindt. 

Intussen worden de regels van de hinderwet en milieu aangescherpt. Zo mag 
het rootwater niet meer rechtstreeks op de rivier worden geloosd. Er moet 
een zuiveringsinstallatie komen. 
Bovendien zijn de scheven [oorspronkelijk een afvalproduct] een veel gevraagde 
grondstof voor vezelplaten en worden er versleten autobanden gestookt, en dat 
geeft veel overlast voor de omgeving. 
De teruggang van de vlasteelt leidt er tenslotte toe dat in 1967 de laatste 
bakken geroot worden. 
De roterij wordt dan onder andere gebruikt als opslag voor aardappelen en 
staat ook nog een poos leeg. 

In de jaren 80 koopt dhr. A. Aanraad de gebouwen op en richt het terrein in 
als scheepsreparatiebedrijf. En to t  op de dag van heden staan er nog de 
betonnen rootbakken als herinnering aan de vlasnijverheid van weleer. 

P. Peeters 

Bronnen: 
P. Peeters Over Vlasserijen in Oud Gastel, jaarboek Heemkundekring het land van Gastel 
1987 .  

Gemeentearchief Oud en Nieuw Gastel Dossier -1.823.1 2 5  okt 1951 afd. Sociale zaken. 
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PANDEN ROND 1900 

Pand Gastelsedijk Zuid 6: Cafe Gastelsveer 
Aan het eind van de Veerkensweg bevindt zich al in de 19" eeuw een cafe ook 
wel koffiehuis genoemd. Er is daar ter  plaatse een veerpont over de Steenberg- 
se en Roosendaalse Vliet. De reizigers kunnen dan in het koffiehuis wachten 
totdat ze overgezet worden. Het veer vormt een belangrijke schakel in de weg 
van Breda naar Schouwen-Duiveland. In 1893 komt er een tramlijn van Breda 
naar Steenbergen en wordt het veer vervangen door een ijzeren draaibrug. Nu 
wordt Gastelsveer een halteplaats voor de tram. Er komt een verbinding met  
Roosendaal en zo kunnen de tramreizigers overstappen. De wachttijd wordt 
dan vaak doorgebracht in Gastelsveer. 
In 1900 woont er  J. Akkermans. Later komt het cafe in bezit van de familie 
Moerings - Jacobs. 
In 1919 brengt koningin Wilhelmina een bezoek aan de herberg tijdens een 
inspectietocht aan de gemobiliseerde militairen. 
Weer later wonen er J. Moerings - Akkermans en P. Moerings, beiden kinde- 
ren van J, Moerings - Jacobs. Paulien is de waardin en Jan zorgt voor de bijbe- 
horende boerderij. 

Totdat de Volkerakdam bij Willemstad komt is Gastelsveer een druk punt met 
in de zomer veel vakantieverkeer naar Schouwen-Duiveland. Als de verkeers- 
stroom dan een andere weg zoekt wordt het steeds minder druk in het cafe en 
komen er  alleen nog fietsers en wandelaars. 

In de jaren 70 stopt Paulien met het cafe en dan komt Jac Moerings - Buys er 
te wonen. Hij staat voor de taak om de nodige aanpassingen te  doen om ver- 
gunning te  krijgen voor het cafe. Jac sluit dan de zaak. In 1996 verkoopt hij 
cafe, boerderij en de woning aan van 't W .  uit Fijnaart en deze verhuurt het 
complex aan Toine van Aalst, die er de naam Toine's Veer aan geeft. Hij krijgt 
in 1997 vergunning om de zaak te  exploiteren. In 2001 doet hij de zaak over 
aan M. Nuyten uit Nieuw Vossemeer en die geeft het weer de naam "Gasterije 
Het Veer". 

Panden v.l.n.r.: Dorpsstraat 50 - 48 - 46 
In Dorpsstraat 50 is omstreeks 1900 gevestigd cafe "In de Drie Snoeken". De 
inwoner is Dam. Later komt daar te wonen A. van Merrienboer. Deze is een 
handboogschutter en krijgt bekendheid vanwege het behalen van de gouden 
medaille op de olympische spelen te  Antwerpen in 1924 op het onderdeel 
handboogschieten. 



Cafe Gastelsveer 

Dorpsstraat 50 -48 - 46 
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Hij was gehuwd met de dochter van Wilhelmina Dam. Deze A. van Merrien- 
boer is tevens voerman. In de jaren 50 koopt J. de Bont het cafe. J. de Bont 
was ook melkboer en bezorgt zuivelproducten aan huis. 
Hij bouwt achter het cafe een doel voor de handboogschutterij. Deze wordt 
tijdens de kermis gebruikt als danszaal. Er wordt dan een orgel geplaatst en je 
kunt er dansen voor een stuiver voor twee dansen. De zaal doet ook dienst als 
duivenlokaal. 
Omstreeks 1 9 6 0  bouwt hij op huisnummer 52 een zuivelwinkel en woonhuis. 
Zijn zoon A. (Jos) neemt dan de zaak over. Jos begint later aan de overkant 
een zuivelwinkel en hij verkoopt het cafe weer aan L. Deykers. Later woont er 
weer een van Merrienboer. Het cafe komt dan in handen van Bierbrouwerij De 
Drie Hoefijzers te  Breda. In 1984 wordt het pand verbouwd en "de Doel" wordt 
een danszaal. Er komen twee exploitanten, maar dat heeft een korte duur. Het 
cafe komt leeg te  staan en in 1988 wordt Heemkundekring Het Land van Gas- 
tel eigenaar. De kring richt het gebouw in als museum. Het cafe wordt daartoe 
in twee zalen en een gang ingedeeld. 

In huisnummer 48 is omstreeks de eeuwwisseling bierbrouwerij " Bourgnn- 
disch Kruis" van J. Mastboom gevestigd. Vanwege het torentje ook wel "Koe- 
pel" genoemd. Kort daarop wordt het pand verbouwd en later ingericht als 
woonhuis, bewoond door de familie van Merrienboer. Nog lang blijft de schoor- 
steen van deze brouwerij staan. In de jaren 70 koopt W .  van Rijsbergen de 
woning en hij richt er een winkel in voor aquariumvissen "Phelsuma". Later 
wordt het pand weer helemaal ingericht als woonhuis. 

Huisnummer 46 is in 1900 het woonhuis van bierbrouwer J. Mastboom [de 
brouwerij is op 48 )  In 1910 koopt wethouder C. Melsen de woning. Hij is o.a. 
oprichter van fanfare Concordia, die er geweest is van 1920 to t  de oorlogsja- 
ren. In zijn woning had hij radiodistributie en via een luidspreker had je aanslui- 
ting. Hij zond nieuws uit en draaide ook muziek. Van 1939 tot  1 mei 1940 is 
hij waarnemend burgemeester. 
In 1940 wordt H. Hofland benoemd to t  burgemeester. Hij heeft een groot ge- 
zin en zijn tijdelijke woning aan de Kerkstraat, die hij krijgt toegewezen is te 
klein. De gemeente koopt pand nummer 4 6  om die als dienstwoning voor de 
burgemeester te  gebruiken. De familie Hofland komt dan in dit huis en dhr. en 
mevr. Melsen wonen dan in de Kerkstraat. H. Hofland is burgemeester to t  
1961 .  Hij blijk nog to t  1 9 6 2  daar wonen en dan wordt de woning afgebroken 
en komt er een nieuwe dienstwoning voor burgemeester Th. Andriessen. Deze 
verhuist in 1 9 7 6  naar Roosendaal en de gemeente verkoopt het huis later aan 
de fam. van Zuilichem. Deze richt in deze woning ook een praktijk in voor fysiot- 
herapie, maar deze praktijk gaat later naar de Mgr. Meeuwissenstraat. Nu is 
het pand weer woonhuis. 



Oude Steenstraat 36a 
Op Oude Steenstraat 36a  stond een boerderij met  rieten dak. Het was een 
woonhuis met aangebouwde schuur zoals er in die tijd veel op de zandgronden 
voorkwamen. De boerderij was geschikt voor gemend bedrijf, akkerbouw en 
veeteelt. De boerderij wordt bewoond door de familie van den Broek. Het woon- 
comfort was in die boerderijen niet zo goed en veel kleine boerderijen verdwe- 
nen dan ook. Mede door het feit, dat zo'n bedrijf te kleinschalig werd om de 
kost op te  kunnen verdienen. Soms kwam er dan een tuinderij. In 1 9 6 2  bouwt 
de familie van den Broek naast de boerderij een nieuwe woning en de oude 
boel wordt ingericht als bedrijfsruimte. Be bedoeling is dat de oude woning 
wordt afgebroken, maar dat gebeurt voorlopig niet. De toestand van het ge- 
bouw gaat achteruit. Als dan de eigenaartenslotte toch to t  sloop over wil gaan 
is intussen het gebouw op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst en nu 
mag de boerderij niet meer tegen de vlakte. Ca. 1990 wordt het gebouw ver- 
bouwd to t  woonhuis en berging. Momenteel woont er de familie M. van den 
Broek. 

Meirstraat 2-4 
Aan het begin van de Meirstraat was gevestigd de timmerwerkplaats [timmer- 
winkel] en het woonhuis van A. Bus. Rond de eeuwwisseling heette het daar 
nog De Heuvel. 
Het woonhuis staat daar nog tot  1971 en wordt tot  die tijd bewoond door de 
familie C. Broos. In dat jaar wordt de woning en een daarnaast gelegen woning 
afgebroken. De fam. P. Akkermans bouwt daar een nieuw huis. 
Hij verkoopt het huis later en dan komt het in bezit van achtereenvolgens ver- 
schillende eigenaars. 

De werkplaats had een voorgevel met ramen naast de ingang. Zo'n voorgevel 
had ook de smidse van Vervaart op de hoek tussen nu Markt 12 en 13 en aan 
de Achterdijk is zo'n gevel nog te zien van de timmerwinkel van de fam. Luyten. 
De werkplaats wordt al gesloopt in de jaren 20 .  Timmerman Bus gaat dan in 
de Dorpsstraat wonen. 
Er komt daar een woonhuis dat in de jaren 6 0  bewoond wordt door de familie 
Smits. 

Meirstraat 56 
Aan het eind van de Meirstraat stond to t  ca. 1935 een korenmolen. Deze 
werd gebouwd door J.B. Peeters in 181 3. De molen was van het type geslo- 
ten standaardmolen. Hij woonde in de woning aan de overzijde van de weg [nu 
Meirstraat 56).  Na zijn overlijden wordt zijn zoon Daniel molenaar en die wordt 
weer opgevolgd door zijn neef Johannes B., een kleinzoon van eerstgenoemde 

64 HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



Oude Steenstraat 36a  
met kapconstructie van 
herbouwde landbouw- 
schuur in 1994 

Meirstraat 2-4 

Meirstraat 5 6  
tijdens verbouwing 
in 1 9 9 6  

JAARBOEK 2 0 0 2  
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Johannes. Na diens overlijden worden zijn zoon Henricus eigenaar van de mo- 
len en zo is de situatie in 1900 .  Hij heeft bij de woning ook een schuur en een 
maalderij, waar gemalen wordt als door de weersomstandigheden de molen 
niet gebruikt kan worden. 
In 1930 neemt zijn zoon Johannes B. de molen over. Deze gebruikt meer en 
meer de maalderij en de toestand van de molen gaat snel achteruit. De molen 
wordt dan ook afgebroken ca. 1935 .  Op die plaats komt in 1964 een graansi- 
lo. En weer later het puingranulaatbedrijf van Henricus P. een zoon van Johan- 
nes B. Peeters. 
De woning aan de overzijde wordt in 1901 verbouwd Er komt een nieuwe voor- 
gevel en een pannendak en tevens een nieuwe schuur. Het bedrijf wordt be- 
woond to t  1961 door de molenaarsfamilie Peeters. Dan wordt het complex 
verkocht aan de familie D. Ernest. De familie Peeters gaat wonen op Meir- 
straat 79 [aan de overkant] en begint daar een maalderij en graanhandel. 
Het gebouw op de tekening naast de woning is een karhuis en dat is gesloopt 
in 1960. 
In 1960 was ook de maalderij afgebrand en in 1961 werd de bakkeet, die ook 
op het erf stond, afgebroken. 

Marktplein Zuidzijde 
Naast de Sint Laurentiuskerk stond vanaf 1 8 5 7  het gemeentehuis van de ge- 
meente Oud en Nieuw Gastel. Het was gebouwd naar het voorbeeld van het 
gemeentehuis van de gemeente Rucphen en Vorenseinde. 
De benedenverdieping was het woonhuis voor de gemeenteveldwachter en er 
was ook een arrestantencel, waar o.a. in 1900 eerst de echtgenoot en later 
de moordenares zelf van Pieta van Nispen in het gevang gezet werd. 

Het raadhuis stond echter een eind voorbij de toren en was dan ook een sta in 
de weg. 
Kennelijk wordt het gebouw ook niet goed onderhouden en in 1919 wordt 
Dorpsstraat 14 [het voormalig post- en telegraafkantoor] in gebruik genomen 
als gemeentehuis. 
Het oude raadhuis staat dan leeg maar wordt nog in gebruik genomen als dis- 
tributiekantoor vlak na de eerste wereldoorlog. 
In 1927 wordt het gebouw afgebroken en de ruimte wordt bij de Markt getrok- 
ken. 
De afbraak wordt uitgevoerd door aannemer C. Bus. Veel van het bruikbare 
materiaal gaat naar familie van de aannemer nl. de familie van Leengoed. Het 
wordt gebruikt bij de bouw van hun boerderij op Oudendijk 73 en de arduinen 
treden van de trap dienen nog als versiering in de tuin. 
Rechts ervan op de tekening is nog een gedeelte te  zien van het huis van P. 
Mastboom. Na het vertrek van de familie Mastboom woont er notaris Dekkers, 



en een gedeelte wordt onder andere gebruikt als tandartspraktijk door tandarts 
Rozenstraten. Hij gaat daar later ook wonen. Het huis wordt nog bewoond 
door de familie J. Steffens. Later woont de familie A. Sweere in het linkerge- 
deelte en richt daar een assurantiekantoor in. Dit kantoor is daar inmiddels 
verdwenen, maar de familie Sweere woont er nog. In het rechter gedeelte 
woont momenteel de familie F. Frik. 

Het lage woonhuis wordt to t  ca. 1940 bewoond door dhr. Cranen en zijn zus. 
Hij oefent daar het beroep van juwelier uit. Daarna woont er groentehandelaar 
W .  van Merrienboer. Vervolgens de familie P. den Ouden. Het pand wordt ge- 
kocht door juwelier de Klerk, om er een winkel te  beginnen, maar bij nader 
inzien vestigt deze zich verderop in de Kerkstraat. De woning wordt gesloopt en 
dan komt er in 1 9 5 3  slagerij V. van Oosterhout. 
Deze wordt in 1958 opgevolgd door slager J. van der Horst. Deze stopt met  
zijn slagersbedrijf in 1992 en verhuurt de slagerij aan W .  Buyzen en in 2 0 0 0  
aan slager de Herder. De bovenwoning wordt nog bewoond door mevr. J. van 
der Horst- Bus. 

Het cafe op de hoek was destijds cafe herberg Tramstation. De t ram had een 
halte aan de achterzijde. Het verandert vele malen van eigenaar. Zo wonen er 
o.a. de familie de Wit, Loos, de familie Roelofs, en Tak. In 1959 als laatstge- 
noemde eigenaar is, breekt er brand uit in de opslagruimte achter het cafe en 
dan wordt de zaak uitgebreid met een restaurant. 

Kort daarom wordt de familie L. Daems sr. eigenaar en later neemt L. Daems 
jr. zijn zoon de zaak over. Hij bouwt verderop in de Kerkstraat een hotel en dan 
is pand Kerkstraat 2 alleen een restaurant. Daarna verwisselt de zaak nog 
enkele keren van eigenaar en momenteel woont er de familie C. Snijders. 
De naam werd ook meerdere malen veranderd en sinds 1998 heet de gele- 
genheid: Het Pandje. 

Veerkensweg 13 
Aan Veerkensweg 13 stond eertijds het Gesticht; dit bouwwerk werd gebouwd 
in 1863 als ziekengasthuis en woonplaats voor bejaarden. De zusters van Cha- 
ritas werkten in het gesticht. Het gebouw wordt later uitgebreid met  zieken- 
kamers. In 1940 wordt de kapel naast het gesticht afgebroken en komt er een 
vleugel bij, die ook gebruikt wordt als bejaardenpension. 
Ook komt er een nieuwe kapel, die er nog staat. 
Nadat het oude gebouw begin jaren 50 al niet meer gebruikt wordt als zieken- 
huis, komt er ook in 1954 een einde aan de bewoning door de zusters. De 
bejaarden, die in de oude bouw zitten verhuizen mee naar Steenbergen. Nu 
wordt er het internaat voor schipperskinderen Sint Joseph in ondergebracht. 
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Daar werken dan de broeders van Scheppers o.l.v. broeder Theophile Nijman. 
Dat blijft zo to t  1983. 
Intussen verandert de rechtervleugel, waarin nog tot  1978 bejaarden woonden 
van bestemming. Daar worden Vietnamese vluchtelingen opgevangen. 
In 1983 verlaten de laatste broeders, die werkzaam waren in het internaat. Er 
komt dan een school voor ontwikkelingswerkers in en weer later vluchtelingen 
uit Sri Lanka (Tamils) In 1988 wordt het complex afgebroken, om plaats te  
maken voor flatwoningen. 

De schuur van de familie Blankers op de voorgrond wordt ca 1910 gedemon- 
teerd en aan Vierschaarstraat 2 2  weer opgebouwd. Daar is deze afgebroken 
ca. 1990 .  
De woning voor de schuur van de familie Takx is ook afgebroken en het huis 
voorbij het gesticht waar o.a. de familie A. Bastiaanse en M. Brouwers woon- 
den werd ca 1970 afgebroken om plaats te maken voor het Hagelkruis. 

Kerkstraat 29 - 31 
Aan Kerkstraat 29 en 31 was destijds het woonhuis en magazijn van W. 
Slooters gevestigd. W. Slooters was kruidenier en grossier in levensmiddelen. 
De levensmiddelen zoals spijsolie werd per kruiwagen naar de klanten 
(medekruideniers] vervoerd. 

In 1934 koopt de familie G. Hoppenbrouwers - Brocatus winkel en magazijn. 
Ook Gerrit is kruidenier en hij gebruikt het magazijn als kaaspakhuis. Hij richt 
het voorste deel van dat magazijn in voor consumptie-ijsbereiding. Intussen 
krijgt hij meer concurrentie van andere kruideniers en hij gaat dan ook 
omstreeks 1947 over to t  verbouwing van de winkel. Hij richt deze in als 
ijssalon en cafetaria. Je kunt er dan friet kopen. In het weekeinde heeft hij veel 
klandizie van de ernaast gelegen toneelzaal / bioscoop ROVO, die eveneens in 
dat jaar in gebruik genomen wordt. Hij blijft echter grossier in levensmiddelen 
en verkoopt later ook bedrijfskleding. In 1 9 5 8  verhuist de familie 
Hoppenbrouwers naar Princenhage en dan neemt rijwielhandelaar P. de Jong 
de zaak over. In het voormalige magazijn heeft hij zijn werkplaats. Na enkele 
jaren bouwt P. de Jong achter zijn fietsenwinkel een nieuwe werkplaats en hij 
verkoopt in 1960 zijn oude werkplaats aan zuivelhandelaar C. Doornen. Die 
sloopt de werkplaats op no. 31 en bouwt er een woonhuis met zuivelwinkel. In 
1976 neemt zijn zoon Jan de zaak over en deze is to t  op heden de bewoner 
van het pand. 
Op no. 29 komt ca. 1969 rijwielhandelaar P. Smiet en die wordt in 1979 
weer opgevolgd door K. Kieboom. 
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Links op de tekening is nog juist de oude Harmoniezaal t e  zien, die in 1947 
verbouwd wordt t o t  bioscoop met  cafe gedeelte. De geschiedenis van dit pand 
is beschreven in jaarboek 1991. 
De bioscoop wordt ca 1975 aangekocht door loodgieterbedrijf Lambregts-Kop. 
Het wordt eerst gebruikt als magazijn en zoon F. Lambregts trekt dit gedeelte 
bij de ernaast gelegen winkel. Het cafegedeelte met bovenhuis wordt in 1986 
aangekocht door de familie P. Boots, die daar gaat wonen. 

Be Sint Laurentiuskerk Zuidzijde 
In 1900 wordt het beeld van Gastel beheerst door de eeuwenoude Sint 
Laurentiuskerk. Deze kerk werd gebouwd omstreeks 1475 .  Na de vrede van 
Munster 1648 was de kerk tot  181 2 in het bezit van een handjevol 
protestanten. De kerk werd in die tijd ook meermalen getroffen door de 
bliksem en was dan ook in een slechte staat van onderhoud, toen de parochie 
Sint Laurentius er  weer de beschikking over had. Bovendien nam het aantal 
kerkgangers dermate toe, dat er in het begin van de 20" eeuw of een 
ingrijpende verbouwing of nieuwbouw moest plaatsvinden. Na jaren van heen 
en weer gepraat en briefgeschrijf viel de beslissing, dat de kerk afgebroken 
diende t e  worden om plaats te maken voor een nieuw gebouw. De sloop 
gebeurde in de zomer van 1905 .  De toren mocht blijven staan. In 1907 werd 
de nieuwe kerk ingewijd. De toren had na de bevrijding op 30 oktober 1944 
veel te  verduren van beschietingen. Er zijn dan ook verschillende keren 
restauraties geweest. Ook het kerkgebouw was menigmaal toe aan een grote 
opknapbeurt. En nu zijn er weer acties om geld bijeen te  krijgen voor een 
nieuwe restauratie. Nadat de toren al eerder tot  rijksmonument was verklaard 
kreeg ook de kerk in 2002 deze status. 

Tekeningen: P. F. A. Akkermans 
Teksten: P. Peeters. 

Voor de bijschriften is o.a. gebruik gemaakt van: 
de Sint, Laurentiusklok, 

. Het Brabants Nieuwsblad, 
Gastel Land van Abten en Markiezen door A. de la Haye, en 

mededelingen van bewoners en betrokken personen. 
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OUD, DE DUVEL IS OUD 

Gastels oudsten 2002 

Ook afgelopen jaar zijn ons dierbare oudsten ontvallen, die vorig jaar nog in de 
top tien stonden. Enkele zijn verhuisd naar elders. 
Hieronder de nieuwe lijst: 

Geboortedatum Naam Adres 
Dhr. W. Tak Beemd 
Mevr. C.M. Wagenmakers - Lambregts Roosendaalseb. 
Dhr. M.J.B. Mees Broekestraatje 
Mevr. H. van Beek - Wierikx Het Hof 
Mevr. E. Dingemans - Roozen Zuiddijk 
Mevr. P.A. Hommen - Vermaat Gastelsedijk Zuid 
Dhr. M.A. Roozen Beatrixstraat 
Mevr. P.M, Vergouwen-van den Eijnden Beemd 
Dhr. P. F.A. Akkermans Markt 
Mevr. C. D. Voorbraa k - Coppens Gastelsedijk Zuid 
Mevr. W.M. R. Akkermans Veerkensweg 
Mevr. A. van Oorschot - Aarts Meirstraat 
Mevr. E.W.A. Tak - Verhaar Bern hardstraat 

Interview met 
mevr. C. Waqenmakers - Lambreqts 

In de reeks interviews met Gastels oudste inwoners brachten F. van 
Merrienboer en P. Peeters op 1 november jl. een bezoek aan mevr. 
Wagenmakers - Lambregts aan de Roosendaalsebaan. 
Mevr. Wagenmakers (Cor) woont al weer jaren in een redelijke gezondheid in 
haar woning aan de Roosendaalsebaan. 

DE JEUGDJAREN 
Cor Lambregts werd op 11 januari 1908 geboren op een boerderij aan de 
Vierschaarstraat 14 te Oud Gastel. Haar vader was Joh. Lambregts en haar 
moeder was Koevoets. Zij kwam ook van de Vierschaarstraat. 
Vader had een zus, die getrouwd was met meester Sengers, die 
schoolmeester was aan de school aan de Koelestraat en later aan de 
Joannesschool. 



Geboortehuis van mevr. C. Wagenmakers - Lambregts 
aan de Vierschaarstraat te  Oud Gastel. 

Cor had nog een broer, Jan, die later in Zevenbergse Hoek ging wonen. Er was 
ook een zus, die heette Johan. Zij trouwde, ging in Roosendaal wonen en later 
in Oosterhout. 

Toen Cor 4 jaar was stierf haar vader. Die sukkelde al enkele jaren met  zijn 
gezondheid en er werkte ene Piet Klijsen op de boerderij als "baasknecht". Na 
de dood van vader trouwde haar moeder met deze Piet en zo kon het 
boerenbedrijf worden voortgezet. Dat bedrijf was een gemengd bedrijf met  vee 
en akkerbouw en was voor een zandboerderij tamelijk groot nl. 6 hectare. 

In het boek Gastel Land van Abten en Markiezen staat een foto van de familie 
Klijsen-Koevoets uit 1919 en Cor staat daarop als I l-jarig meisje. Op de 
achtergrond is de ouderlijke boerderij t e  zien. 

Zoals de meeste kinderen, in Gastel ging Cor met haar vierde jaar naar de 
bewaarschool. Daar waren zuster Casimira en zuster Johanna. De 
bewaarschool hoorde bij de Bernardusschool voor meisjes en in haar lagere 
schooljaren ging ze daar naar school. Ze liep dan met andere meisjes uit de 
buurt of langs de Lange Dreef of langs de Meir. Op die school waren ook 
zusters o.a. zuster Georgine. Er was daar ook lekenpersoneel o.a. juffrouw 
Rovers. 
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In de middagpauze ging ze altijd t e  voet naar huis en terug om thuis te  eten. 
Het zesde leerjaar deed ze tweemaal, omdat ze nog leerplichtig was. 
Als schrijfgerei gebruikte ze lei en griffel. 

In de lagere schooltijd deed Cor haar kleine communie. Dat was op een vrijdag. 
In de zesde klas was de plechtige communie en als voorbereiding daarop 
moest je de catechismus van buiten kennen. Als beloning kreeg je dan een 
kerkboek. De plechtige communie was op een zondag en dan was het feest. 

Na school was er  altijd wel wat te doen op de boerderij en ze hielp dan ook 
mee op het land bij de aardappelen, de rogge de gerst en de boekweitoogst. 
Na de oogst werd het land "afgeraapt". Het graan werd in "hokken" gezet en 
daarna gedorst met  een hekelmachine op paardenkracht, d.m.v. een manege. 
Na het dorsen volgde het opschonen van het graan met  een kaf- en later een 
treizelmolen. Het graan ging dan naar mulder Rie Peeters, die daar in de buurt 
een molen had. 
De bieten werden met een schop gerooid. Dat kon wel in de zandgrond. 
De aardappelen werden met  de kruiwagen van het land afgereden in plaats van 
met de kar, die ze ook hadden. 
Op de boerderij was ook vee o.a. koeien, kippen en varkens. De melk daarvan 
ging naar melkfabriek Vacca in Gastel. De melk werd in bussen opgehaald en 
je kon dan taptemelk [ontroomde melk] of karnemelk terugkopen. Die werd o.a. 
gebruikt voor kalfjes, varkens en de kippen. 

Bij de boerderij was niet voldoende weiland en was het dan nodig, dat de 
koeien t e  voet naar Zundert "gestouwd" moesten worden en in het najaar weer 
opgehaald. Dat deden ze samen met de familie Mies, die daar ook in de buurt 
woonde. De "stouwers" liepen met de fiets aan de hand mee en konden dan 
per fiets weer naar huis, of in het najaar naar Zundert. 
Ze had aan dat boerenwerk geen hekel. 

In de vakantie moest ze "met de breikous lopen". M.a.w. als er  geen ander 
werk was dan moest er gebreid worden. 

NA DE SCHOOLJAREN 
Na de lagere school bleef Cor thuis om te  helpen in de huishouding en op de 
boerderij, samen met  haar zus. Ze leerde het huishoudelijk werk thuis van haar 
moeder. 
De was bracht veel werk mee. Die moest in een fornuis gekookt worden. In de 
eerste jaren in een ijzeren ketel en later in een waskeet bij het wagenhuis. De 
witte was werd op de "blijk" gelegd om witter te laten worden. Daarvoor werd 
ook blauwsel gebruikt. Andere was moest gesteven worden met  stijfsel. 



Cor Lambregts 

Cor me t  haar zus Johan ~ a m b r e ~ t s  
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Voor nieuwe kleren ging de familie naar Roosendaal om stof en dan werden bij 
mevr. Van Den Eynden op de Meir de kleren genaaid. 

Zondags ging de familie te  voet naar de kerk en toen moeder niet meer zo 
goed uit de voeten kon werd er een gerij aangeschaft. 

Het jaarritme werd alleen maar onderbroken door vastenavond met  
pannenkoeken, de vastentijd met het lof, de kermis en sinterklaasfeest. 

VERKERING EN HUWELIJK 
Bij Cor thuis hielp regelmatig Piet Wagenmakers, toen vader Klijsen het werk 
om gezondheidsreden niet meer zo goed aankon. Hij zaaide o.a. gras. Piet 
woonde op boerderij "De Veeberg" op Vierschaarstraat 2. Ook hij had al vroeg 
zijn vader verloren en zijn moeder was hertrouwd met Thijs Broos. Daar 
kwamen naderhand nog veel kinderen, dus Piet had halfbroers en zusters o.a. 
Krijn, Theo en Cees Broos. Op een keer was Cor met  de fiets naar familie in 
Prinsenbeek geweest. Bij Hoeven kwam ze Piet tegen. Ze stopten allebei en 
Piet vergezelde haar terug naar huis. Piet echter reed zijn eigen erf op. Later 
vroeg de moeder van Cor: "Waarom heb je Piet niet mee naar ons toe 
genomen?" Later kregen ze toch meer contact en zo kwam het toch van een 
huwelijk. Op 13 mei 1937 trouwden ze. Eerst voor de wet en om half tien in 
de kerk. 
Ze gingen wonen op de ouderlijke boerderij van Cor. De ouders van Cor bleven 
nog bij hen inwonen. Bovendien woonde haar zus ook nog in, maar die trouwde 
ook spoedig daarna. 

DE VERDERE JAREN 
Enige jaren na hun huwelijk brak de oorlog uit, maar dat bracht geen grote 
problemen. Alleen brachten de voorschriften en regels problemen mee, want je 
kon niet zomaar van alles telen en het vee houden was ook gebonden aan 
hoeveelheden. 

Na de oorlog stierf vader en in 1955 ook moeder. 
In de buurt waar ze woonden, woonden ook o.a. Gommeren, J. Wierikx, 
timmerman Rie Doomen, H. Lambregts (geen familie], Toon en Jans 
Meeuwissen - Mulders en Harrie en Lies Mulders - Uit de Willigen. Me t  de 
laatste genoemden hadden ze een goed contact. 

In 1953 in oktober brak er brand uit in de schuur. Deze werd veroorzaakt door 
kortsluiting. Dat kwam wel meer voor, want de elektrische installatie was zoals 
op veel plaatsen niet al te  veilig met die ijzeren buizen in een vochtige omgeving 



van schuur en stal. Die leidingen waren al in 1929 aangelegd. 
De brand werd in de nacht ontdekt door Buckens op de Stoof. Die kwam 
aankloppen en het duurde toch even to t  het to t  Piet doordrong, dat er bij hen 
zelf brand was. Toen werd het een en ander in veiligheid gebracht en de 
brandweer zorgde ervoor, dat het huis behouden bleef. De koeien liepen 
gelukkig nog in de wei, alleen een kalfje, dat wel in de schuur was, kwam om 
en daar had Cor veel hartzeer van. 
En juist in die dagen van de brand kregen ze goede hulp van hun naaste buren. 
Ze konden daar vee onderbrengen. 
Zo snel mogelijk werd een nieuwe stal gebouwd om het vee weer onder te  
brengen. Er moest ook een nieuwe brandmuur komen tussen huis en schuur, 
omdat deze door vuur en bluswater aangetast werd [overigens zou die 
brandmuur zijn nut nog bewijzen toen omstreeks 1970 het huis in vlammen 
opging en de schuur en stal behouden bleef]. Later kwam er een nieuwe 
schuur bij. 

De jaren gingen tellen en Piet en Cor vonden het tijd worden om te  stoppen 
met het boerenbedrijf. Ze verkochten hun bedrijf aan de familie Mouwen uit 
Oudenbosch en ze kochten zelf een woning aan de Roosendaalsebaan van de 
familie Reniers. 

In 1975 is Piet gestorven en vanaf die tijd woont Cor alleen in haar woning. 
Maar ze heeft goede contacten met de buurt en zo is het dan ook mogelijk dat 
ze nog in haar woning kan blijven op haar hoge leeftijd. 
Ze ging nog lang naar de soos en ze was ook lid van de Boerinnenbond. Maar 
is dat niet meer aan de orde. Ze kan moeilijk uit de voeten. Ze heeft dan ook 
huishoudelijke hulp. 

Cor woont aan de Roosendaalsebaan nog steeds naar haar zin en hoopt de 
honderd te halen. Wij van de Heemkundekring helpen dat haar hopen en 
wensen haar op deze manier nog vele jaren van gezondheid toe. 

Oud Gastel november 2 0 0 2  

Interview F. van Merrienboer en P. Peeters 
Bewerking P. Peeters. 
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HOE ZIT GASTEL IN ELKAAR? 
[Gemeente Halderberge, provincie Noord-Brabant] 

dr. K.A. H.W. Leenders 
21 februari 2 0 0 0  

O Copyright : dr K.A.H.W. Leenders 

1 Inleiding 
In het kader van het "Beschermingsprogramma essen Noord-Brabant" van de 
ROB is de aandacht gevallen op een akkergebied bij Stoof in de gemeente 
Halderberge, voorheen in de gemeente Oud- en Nieuw-Gastel. Het akkergebied 
["es"] bij Stoof ziet er  volgens de ROB vanuit archeologisch oogpunt 
veelbelovend uit. 
De naam Stoof houdt verband met een mee-stoof die daar in of kort na 1551 
verrezen is. De naam houdt dus geen verband met middeleeuwse of eerdere 
bewoning of in cultuurname. 
De aanwezigheid van een "es" is gebaseerd op twee gegevens. Ten eerste 
geeft de bodemkaart aan dat bij Stoof enkeerdgronden liggen, wat op een kaart 
van de ROB als een "es" ge'interpreteerd is. De coordinaten waartussen de "es" 
zich bevindt zijn [bij benadering] 9 1 . 4 0 0  to t  9 2 . 5 0 0  en 401 .O00 to t  
401 .750 .  Ten tweede bleek bij een korte visuele inspectie dat het landschap 
duidelijke es-kenmerken vertoont. Het terrein loopt bol, op sommige plekken na 
waar de toplaag is afgegraven. [l1 

Of het daadwerkelijk een "es" is en of het archeologisch gezien een waardevolle 
plek betreft is nu [nog] nog niet duidelijk. Een boor-onderzoek kan dat uitwijzen. 
Twijfel over de waarde van de "es" van Stoof wordt bij de ROB verder gegrond 
op de ligging zo ver naar het noorden en zo dicht bij de [oude) zeemonding, 
waardoor het misschien voor 1200 nooit bewoond is geweest. 
Aanvullende informatie over de "es" bij Stoof vanuit historisch-geografische 
benadering kan over deze twijfel misschien uitsluitsel geven. In dit rapport "Hoe 
zit Gastel in elkaar?" wordt deze problematiek geplaatst in het wat bredere 
kader van heel de voormalige gemeente Oud- en Nieuw-Gastel, kortweg 
"Gastel". Zonder dat kader is de situatie te Stoof niet te  begrijpen. 

2 Geologie 
Westelijk Noord-Brabant ligt, met het aansluitende gebied van de 
Noorderkempen, op de noordelijke flank van het zeer oude Massief van 
Brabant. Daardoor heeft de bodem er een algemeen dalende tendens in 
noordelijke richting, met een verhang van ongeveer 1 meter per kilometer. 
Ergens op die helling daalt de oude bodem onder het zeeniveau. Gastel ligt juist 
op die plek. De lagere delen van de helling zijn bedekt met vrij vlakke Holocene 
[jonger dan 1 0 . 0 0 0  jaar] afzettingen. In de hogere delen liggen Pleistocene 



[ouder dan 10.000 jaar, to t  2,5 miljoen jaar oude) afzettingen aan de 
oppervlakte. 
De grens tussen Pleistocene en Holocene afzettingen slingert door Gastel. 
Kortweg kan gezegd worden dat het centrale deel van Gastel op Pleistocene 
bodem ligt [het Hoge genaamd], met daarom heen aan de west-, noord- en 
oostkant een breed hoefijzer met Holocene gronden (het Lage genaamd). 
Gastel ligt in een gebied waarvan het landschap in de laatste 2 0 0 0  haast 
onherkenbaar veranderd is. Kaarten 1 [Ca. het jaar "0") en 2 [Ca. 1000 AD] 
geven daarvan een eerste indruk. 

- - - -  Topografie 2000 m Strand en duiilen n Veen 0 Hogere zandgronden 
- - - - Grens 1830 Platen, slikken, schorren Water 0 

2.1 Oud-Pleistoceen 
In het centrale deel van Gastel liggen grote gebieden waar Oud-Pleistocene 
lagen nabij of aan de oppervlakte voorkomen. [31 Deze lagen behoren to t  de 
Kedichem- of Tegelenformatie, ook wel Kempische Klei genaamd. Het betreft 
2,5 to t  0,5 miljoen jaar oude wad- en rivierafzettingen: kleiplaten en 
zandbanen. [41 Door erosie gedurende de laatste 0,5 miljoen jaar zijn de 
kleiplaten hier uitgeprepareerd. Soms nemen ze de gedaante aan van een 
"getuigeberg" [zoals de Heinsberg of het centrum van Oudenbosch]. Een groot 
Oud-Pleistoceen gebied ligt rond het centrum van Oud-Gastel en richting Stoof. 
Een tweede ligt oostelijker, rond Kuivezand. Aan de basis van het landschap ligt 
dus een nogal golvende oude ondergrond. (Kaart 3.) 

2.2 Fluvioperiglaciale afzettingen 
Gedurende de laatste ijstijd zijn rondom en tussen de hoge koppen door 
vorstwerking en de werking van plaatselijke beekjes zandafzettingen gevormd. 
Deze leidden to t  een zekere vervlakking van het landschap. Zo werd de ruimte 
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tussen beide Oud-Pleistocene gebieden opgevuld, terwijl ook langs de randen 
van de Oud-Pleistocene gebieden deze afzettingen voorkomen, onder meer t e  
Stoof. [Kaart 3.1 

- - - -  Topografie 2000 1 Strand en duinen D Veen 0 Hogere zandgronden 
- - - -  Grens 1830 Platen, slikken, schorren m Water n Kreekruggen 

2.3 De zwerfkeien van Oudenbosch 
Op het Hoge van Gastel zijn in de loop van de jaren heel wat flinke t o t  zeer 
grote zwerfkeien gevonden. Deze keien zijn verzameld door broeder Christofoor 
uit Oudenbosch en liggen nu bij het Natuurhistorisch Museum aldaar. De keien 
zijn van Noorse herkomst. De wijze waarop ze in Gastel beland zijn is een 
geologisch probleem. In geen van de ijstijden kwam - volgens de gangbare 
opvattingen en blijkens de terreinwaarnemingen die voor blad 43 van de 
geologische kaart gedaan werden - het landijs to t  in Gastel. De enige manier 



.waarop dergelijke grote keien to t  hier konden komen, lijkt transport per 
ijsschots te zijn. Voor de geologen is het feit dat ze nooit zo'n steen in situ 
hebben kunnen bestuderen een grote handicap bij het interpreteren van de 
aanwezigheid van deze intrigerende keien. [51 

2.4 Dekzand 
Aan het einde van de laatste ijstijd werd over heel het gebied door de wind een 
zandlaag afgezet: het dekzand. Men onderscheidt Ouder en Jonger Dekzand. 
Een deel van dit zand ligt in dekzandruggen. Juist ten zuiden van het kruispunt 
van Stoof ligt een kleine plek zonder (of met heel dun?) dekzand: daar ligt de 
Oud-Pleistocene laag haast aan de oppervlakte. 
Over de ligging van de dekzandruggen geven de geologische en de 
geomorfologische kaart verschillende informatie. Volgens de geologische 
kaart is er een groot aantal kleine gebiedjes waar het dekzand meer dan 2 
meter dik is [kaart 4.) Deze gebiedjes liggen bij het centrum van Oud-Gastel en 
ten noorden daarvan; een viertal bij Stoof; twee ten oosten van Oud-Gastel, bij 
Kuivezand en ten noorden daarvan. Volgens de geomorfologische kaart ligt het 
centrum van Oud-Gastel op de noordwestpunt van een brede, bijna 5 kilometer 
lange dekzandrug. Tussen het centrum en Stoof slingert een grillige dek- 
zandrug en bij Kuivezand worden twee iets anders gevormde (dan op de 
geologische kaart] dekzandruggen aangegeven (kaart 5.). De geomorfologische 
kaart geeft nog twee "donken" in de periferie van het centrale hoge gebied aan. 

2.5 Veen 
Na de laatste ijstijd werd het klimaat geleidelijk warmer en liet het weer 
veengroei toe. In het gebied van Gastel hebben we te  maken met twee 
verschillende veenvoorkomens: op het Hoge en in het Lage. 
Op het Hoge werd het veen in eerste instantie gevormd in afgesloten kommen 
en oude dalen. Ca. 4000 jaar geleden, aan het begin van de Bronstijd, waren 
deze laagten zover opgevuld, dat het veen zich ook daar buiten ging uitbreiden. V1 
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Deze veenlagen zijn grotendeels in de periode 1 2 5 0  - 1750 afgegraven om er 
turf van te  maken. In de omgeving van Gastel was het meeste veen op het 
Hoge al tegen 1350 weggegraven. Op sommige plekken is er nog wat van over 
gebleven. Dit veen wordt to t  het "Griendsveen-veen" gerekend. Binnen het 
gebied van Gastel komen resten ervan voor in het zuidoosten: het Gastels 
Laag. ''1 

Het veen in het Lage is in feite de rand van het Hollandveen dat geheel de 
kustvlakte langs de zuidelijke Noordzee bedekte. In deze randzone vallen 
basisveen en oppervlakteveen waarschijnlijk samen en is het veen relatief laat 
ontstaan. Het veen lijkt op een niveau nabij O NAP uit t e  wiggen tegen de 
Pleistocene ondergrond. Met  veldwerk kan een preciezer niveau vastgesteld 
worden. Dit veen komt voor in een hoefijzervormig gebied rond het centrale 
hoge deel van Gastel. Het veen nadert de enkeerdgronden bij Stoof thans to t  
op 300 meter. 
Aanvankelijk werd het veen doorsneden door enkele beekjes die vanaf het Hoge 
onderweg waren naar zee, zoals de Beke of Roosendaalse Beek in het 
zuidwesten. Mogelijk liep de Beke aanvankelijk noordwaarts verder, ongeveer 
langs het huidige Mark-Vliet-kanaal. De aanwezigheid van eutroof veen in die 
zone pleit daar voor. [lo1 Het veen had een beperkt eigen ontwateringssysteem 
in de vorm van watertjes die hier "lake" heetten. Ten zuidwesten van Gastel, 
over de Beke in het huidige Kruisland, liep de Lake [nu: Laaikreek]. In het 
zuiden van Gastel lag de beek de Hesselake (nu genaamd De Rietsloot], die de 
natuurlijke afwatering van het Doorlechterveen was. Ten noordoosten van 
Gastel lag de Barlake. Een gehucht onder Fijnaart heet nu nog Barlaque. De 
Barlake liep uit in de Dintel, die aanvankelijk vanaf het huidige Stampersgat 
naar het noordwesten liep. De juiste ligging van deze veenontwatering is niet 
meer vast te  stellen, omdat op die plaats later een kilometers brede 
getijdegeul gevormd werd. Op kaart 6 is de ligging van de veen- en 
zandgronden rond 1250 AD aangegeven. 



2.6 Jonge Klei 
In westelijk Noord-Brabant is de meeste jonge klei afgezet gedurende een 
laatmiddeleeuwse overstromingsperiode. Hier voltrok zich een proces waarbij 
de zeeinvloed zich steeds verder oostwaarts uitbreidde [periode: 1250 - 

142 1 ), terwijl daar achteraan de niet geerodeerde of vergraven veengronden 
opslibden zodat ze na ongeveer 150 jaar als kleipolder bedijkt konden worden 
[periode 1421 - 1650) .  Het vanaf 1421 beschikbaar komen van slibrijk water 
uit Maas en Merwede heeft het opslibbingsproces versneld. [''I Het 
doordringen van de zee in dit gebied werd bevorderd door vergraving van veen 
omwille van zout en turf; en door bodemdaling in het veen ten gevolge van 
agrarische ontginning. 
Tot ca. 1 2 5 0  AD bleef de invloed van de zee en zout water in Gastel zeer 
beperkt (kaart 6). Rond 1 2 5 0  kwam de zoutwinning in de omgeving van 
Steenbergen op gang, dat is 10 kilometer westelijker. De in 1271 uitgegeven 
moerdijk Potmeer [l2] lag ongeveer 8 kilometer ten noordwesten van de kerk 
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van Gastel. De stormvloed van 1288 trof ongetwijfeld ook de veengronden 
rond Gastel. De lage gronden van het klooster St.-Catharinadal, op 4 kilometer 
ten zuidzuidwesten van Oud-Gastel verdronken toen onherstelbaar. In 1295 
verhuisde het klooster naar Breda. Bij de deling van het Land van Breda, die in 
de jaren 1287 - 1290 geregeld werd, besloot ken kennelijk om de in 1288 
getroffen gebieden NIET te  verdelen, maar to t  gemeenschappelijk bezit van de 
heren van Breda en die van Bergen op Zoom te  maken. [l3) Men zag blijkbaar in 
dat zout water op veen het gebied geschikt zou maken voor de zeer lucratieve 
zoutwinning, maar kon blijkbaar niet zo snel inschatten waar de meest 
waardevolle plekken zouden zijn. Heel Gastel kwam in dit "Gemene Land" te  
liggen. 
Waarschijnlijk heeft de vloed van 1 2 8 8  in nog niet of amper ontgonnen 
gebieden, zoals die rond Gastel, weinig schade aangericht. Het 
overstromingswater vloeide kennelijk gewoon weer weg en van regelmatige 
overstroming bij vloed was nog geen sprake. Klachten over rampen en schade 
in 1 2 8 8  vinden we in Gastel niet. 
Het verdere oprukken van de zeeinvloed kan gepeild worden aan de hand van 
de uitgiften van veengronden voor commerciele uitbating. In 1294 werd een 
gebied tussen de huidige polders Standdaarbuiten en de St.-Maartenspolder 
uitgegeven, zonder te  zinspelen op zoutwinning. [l4) In de zelfde zone werd in 
1300 een moer uitgegeven waarbij wel rekening gehouden werd met 
toekomstige verzilting. De Barlake werd toen als "pannenmoer" aangeduid: 
daar was in 1300 al zoutwinning. De zoutgrens lag in 1300 kennelijk nabij de 
huidige mond van het kanaal dat de Oudenbossche Haven heet. Dat kanaal 
werd in 1300 gegraven. ["I Deze "zoute vaart" sloot in het noorden aan op 
Gherads varde van der Meere. [ l7 ]  Die vaart van Gerard van der Meere moet 
tussen het huidige Barlaque en de havenmond van Oudenbosch gelopen 
hebben. Gerard van der Meere had daar kennelijk moeren liggen. Vervolgens 
werd in 1301 een ruim 300 hectare groot turfmoer ten zuiden van 
Oudenbosch uitgegeven, het huidige Oudenbossche Laag. ["l Ook hier werd 
rekening gehouden met  een eventuele verzouting, maar de moer was kennelijk 
nog zoet ("vers"). 
In 1344 werd aan de westkant van de Oudenbossche Haven een gebiedje van 
14 hectare uitgegeven om er zout te winnen. [ lg1  Blijkbaar drong het zoute 
water nu ook de venen rond Gastel binnen. In het zelfde jaar werd voor het 
eerst zoutwinning toegestaan bij Zevenbergen, maar alleen in 1346 werd daar 
op bescheiden schaal gebruik van gemaakt. (201 Mogelijk heeft de september- 
storm van 1344 het zeewater weer verder westelijk Noord-Brabant 
ingedreven, alhoewel Gottschalk alleen schade dicht bij de Noordzeekust 
vermeldt. [211 Denkelijk is naar aanleiding van deze storm en tijdelijke 
overstroming de "Oude Dijk" om het hoge centrale gebied van Gastel 
aangelegd. Buiten die dijk werden kennelijk reeds op kleigronden poldertjes 
aangelegd, want in 1359 is daar sprake van "spadeland". [221 In deze streek is 



.dat boerenland in polders met klei, eerder dan land waaruit moer gedolven is. 
Kaart 7 schetst de toestand in en om Gasten rond 1350 AD. 

1 4 2 1  bracht met de Sint-Elizabethsvloed blijkbaar de definitieve ondergang van 
het land buiten de Oude Dijk. De vloed sloeg om Gastel heen een gat in de weg- 
dijk tussen Kuivezand en Oudenbosch. Daar ontstond het Groene Wiel, waaruit 
en waarlangs overslagmateriaal afgezet werd op de rond 1300 uitgedolven 
moeren van het Gastels Laag. Dat gebied bleef korte tijd onder getijdeinvloed, 
want er werd een dun kleilaagje afgezet. Het Groene Wiel werd weldra omdijkt 
en op de dijk verrees een kapelletje. [23) Kaart 8 schetst te toestand in en om 
Gastel omstreeks 1450 AD. 
Het hoefijzervormige gebied rondom centraal Gastel bleef echter gemeen met  
de zee to t  1551 .  De Dintel werd in die periode een zeer brede getijdegeul 
waarlangs het overstromingswater van een groot deel van westelijk Noord- 
Brabant vier maal daags aan- of afgevoerd werd. Ten noorden van Gastel 
vertakte deze geul zich in de Mooie Kene [richting Klundert] en in wat nu de 
Mark en Dintel heet. Dat laatste water is een aaneenschakeling van de oude 
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Barlake en de uitgemoerde gronden tussen de St.-Maartenspolder en 
Standdaarbuiten, die al in 1375 geInundeerd waren. Sindsdien liep de rivier de 
Mark door dat gebied, dat op de Gastelse Kaart van 1565 de naam "De 
Uitslag" draagt [241, uit in de Dintel. Het ontstaan van een grote zeearm ten 
noorden van Gastel hangt dus nauw samen met de oude moernering, het 
oprukken van de zeeinvloed in de veertiende eeuw en de behoefte aan een 
brede getijdegeul in de overstromingsperiode 1 4 2  1 - 1 55 1 . 
De klei werd in Gastel afgezet op het veen, maar ook op de rand van de 
zandgronden. De klei lijkt op een niveau van ongeveer 1,3 m + NAP uit te 
wiggen tegen het zand. Ook hier kan veldwerk een nadere precisering brengen. 
De klei nadert de enkeerdgronden bij Stoof tot  op 150 meter. [251 

In de jaren 1421 - 1 5 5 1  werd rondom het centrale deel van Gastel geleidelijk 
een slikken- en gorzengebied opgebouwd. Naarmate die gronden hoger 
werden, werden ze voor 1490 alweer extensief agrarisch gebruikt. (*" In 1 5 5 1  
werd het gebied dan in zijn geheel bedijkt. Tevens werd een nieuw dorp 
gesticht: Nieuw-Gastel. Nieuwe polder en dorp werden opgevat als een nieuwe 



bestuurlijke en kerkelijke eenheid, los van het oude Gastel: Nieuw-Gastel. De 
grens tussen Oud- en Nieuw-Gastel werd op de Oude Dijk gelegd en liep midden 
door Stoof, zelfs door het enkeerdgebied van Stoof heen. Ook het dalletje De 
Piet, waarin het beekje De Emer [nu: Emmersloot] ontspringt, werd onder 
Nieuw-Gastel gerekend. 271 In 1583  werd de dijk om militaire redenen vernield 
en het dorp verdronk. Na herdijking in 1595  werd het niet herbouwd, maar 
Nieuw-Gastel bleef tot ca. 1810 wel als afzonderlijke bestuurlijke eenheid 
bestaan. 
Naarmate het gebied hoger opslibde, was er minder overstromingswater dat 
door de getijdegeulen stroomde. Bedijking verminderde het debiet nog meer. 
De geulen pasten zich aan door geleidelijk dicht te slibben. Uiteindelijk bleef in 
1826, toen de Dintel met een sluis afgesloten werd van het buitenwater, voor 
de rivier langs Gastel een geul van 5 0  meter breedte over! 
De jonge klei in Gastel dateert dus in hoofdzaak uit de periode 141 2 - 1 5 5 1  ; 
met wat oudere laagjes uit de jaren 1340 - 1421 en misschien een dunne 
toevoeging uit 1 5 8 3  - 1595. De algemene bodemopbouw te Gastel wordt in 
Schema 1 geschetst. 

HET LAGE HET HOGE 
Enkeerd 
Dekzandrug 
Dekzand 
Fluvioperiglaciaal 
Oud- Pleistoceen 

+3 Klei 
Veen 
Dekzand 
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3 Historische ontwikkeling 

3.1 Archeologie 
Uit het gebied van Gastel zijn me geen archeologische vondsten bekend. Gastel 
valt echter in het gebied waar verschrikkelijk weinig uitgekeken is naar 
archeologica, zodat deze vondstenloosheid niets hoeft te zeggen. [28) Ergens in 
Oudenbosch werd een munt van Marcus Aurelius gevonden. [291 Het verdwenen 
dorp Nieuw-Gastel staat in mijn gegevens genoteerd als mogelijke 
vondstenlokatie [periode I 55 1 - 1 5831. 

3.2 Scherebaard 
Uit de eerste helft van de twaalfde eeuw lijken twee teksten te  dateren die 
melden dat Vastraad Scherebaard [van Uitwijk] aan de St.-Laurensabdij te  
Oostbroek goederen, waaronder een kapel, schonk die rond en nabij Oud 
Gastel lagen. Als grenzen werden opgegeven: tussen Opperster mere, Hoghe 
Alderberghe, Dorlechten venne, Hoemaerleede en Botervleete of: tussen 
Markemunde, Ouerste Ouermere, Halreberge en Thurlichteruene. [301 De 
bewerkers van het Oorkondenboek Noord-Brabant menen dat de tekst van 
1 140 echt en die van "1 125"  een vervalsing is. Zelf acht ik het geheel vals en 
bedacht in de jaren 1287/1290 in een poging het Land van Strijen of 
Zevenbergen te  vergroten ten koste van het Land van Breda op het moment 
dat dat laatste Land verdeeld moest worden. [311 In ieder geval blijkt later noch 
in de archieven van Oostbroek, noch in de geschiedenis van Gastel iets van 
enige invloed van Oostbroek in Gastel. Dat de pastoor van Gastel in zijn 
testament in 1295 abt en abdij van Oostbroek 2 0  schellingen schenkt, kan ook 
een goedmakertje voor de schrik van de rel uit 1287-1 290 zijn. [321 

3.3 Het Land van Breda 
Vanaf ca 11 98 hoort het gebied van Gastel onder het Land van Breda, dat een 
leengoed van de hertog van Brabant was, maar binnen het hertogdom een 
bijzonder zelfstandige positie bezat. Vanaf 1246 treedt ook deze streek een 
periode van snelle ontwikkeling binnen, de Expansieve Periode. [331 Vanaf 1275 
komt Gastel in de documenten naar voren als een streek waar de heer van 
Breda vrijelijk over kennelijk nogal onbewoonde gebieden beschikt. Zo wordt het 
gebied van de latere gemeenten Oudenbosch en Hoeven in stapjes aan de abdij 
van St.-Bernaards aan de Schelde verkocht en geschonken. Die abdij ontwikkelt 
Hoeven vooral als een agrarische gemeenschap, met een uithof op de 
Bovendonk. Bij Oudenbosch, toen nog het Baarlebos, was de eerste 
ontwikkeling meer op turf- en zoutwinning gericht. Ook de parochie Gastel, die 
aanvankelijk zowel deze laatste twee plaatsen als het eigenlijke Gastel omvatte, 
kwam in handen van de abdij. De grond en het wereldlijk gezag te  Gastel bleef 
echter in handen van de heer van Breda. In of voor 1279 heeft hij er een 
schepenbank in bedrijf. [341 Men is dan bezig de grenzen van het "allodium 



Gastel" vast te leggen. Die zouden lopen van het Doorlechter Veen via de 
Steenbergse Vliet ["Lede"], de monding van de Dintel en de monding van de 
Mark [nu: havenmond van Numansdorp!], langs de middeleeuwse Mark to t  
tussen Hoeven en Zevenbergen en dan over de Hoogste Halderberg [even ten 
zuiden van Hoeven) terug naar het Doorlechter Veen. Dat gebied omvat dus 
niet alleen Hoeven, Oudenbosch en Oud- en Nieuw Gastel, maar ook 
Dinteloord, Fijnaart en Heijningen, Willemstad en Standdaarbuiten! Het 
bijkomende gebied bestond echter geheel uit een nog vrij leeg Hollandveen- 
gebied met  wat rivieren en meren, en in het westen ook beginnende zoute 
moernering. 
In 1287 werd het Land van Breda door de hertog verdeeld in een kleiner Land 
van Breda [de latere Baronie) en het Land van Bergen op Zoom [het latere 
Markizaat). Van 1287 to t  in 1290 is men doende geweest de deling in het 
terrein aan te  geven. Gastel kwam terecht in het gedeelte dat 
gemeenschappelijk bleef. We gaven al aan dat de overstroming van 1288 daar 
mogelijk de aanleiding toe was. Pas in 1 4 5 8  werd de gemeenschappelijkheid 
opgeheven. Gastel hoorde sindsdien geheel onder het Land van Bergen op 
Zoom. 

3.4 De nederzettingen 
Zand-Brabant is een gehuchtenland en de dorpsgemeenschappen bestaan er 
gemiddeld uit een dozijn gehuchten met nog een nederzetting bij de kerk. 
Gastel neemt een grenspositie in, want de grens zand/klei slingert er 
doorheen. Op het zandgedeelte kunnen, naast Oud-Gastel als kerknederzetting, 
nog 6 gehuchten onderscheiden worden: 

Kuivezand 
Meer en Stoof 
Neerstraat 
Opperstraat 
Oude Dijk 
Overesselijk 

Samen vormden deze "Gastel". Alle oude attestaties zijn varianten op of luiden: 
Ghestele. Gastel is blijkbaar een moderne vorm van deze naam. [371 

Delahaye ziet in de naam Gastel graag een vervorming van castellum, meer 
speciaal een romeins. Hij realiseert zich dat archeologica noch archivalia daar 
voor Gastel op wijzen. Het zou ook nogal strijdig zijn met zijn eigen overtuiging 
dat er geen Romeinen in Nederland waren. Daarom veronderstelt hij dat de 
naam Gastel een "zuivere importnaam" is, meegebracht door dertiende-eeuwse 
kolonisten vanuit een van de vele Gastels elders. In dat andere en oudere 
Gastel zou het castellum dan gestaan hebben. [381 

Gewoonlijk wordt gestel echter beschouwd als een samenstelling van geest, 
gaast, germaans gaistu- f, zandige hoogte [") en het element -10. Mansion 
twijfelt echter wegens de afwezigheid van vormen zonder klinker tussen de t en 
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I en wegens de onzekerheid dat gast- uit geest verkort is. Blijkens de 
geomorfologische kaart zou deze verklaring uit "geest" juist kunnen zijn. Met de 
"geest" worden dan de Pleistocene zandgronden gedoeld, en dat in contrast 
met de nabije Holocene gronden. 
De Bont (401 stelt Gestel naast Gastel. Het verschil tussen deze twee vormen 
zou het gevolg zijn van een verschillend bestanddeel dat op het eerste lid volgt: 
bij Gastel is dat -el (< Ie, lol = bos; bij Gestel is het -ilo, ila een 
verkleiningsuitgang met i als umlautsfactor. [411 

Nadat bij het Barlake een nieuw dorp, Nieuw-Gastel, gesticht was, ging het 
oude dorp Oud Gastel heten. 
Kuivezand ligt op een dekzandrug ten noordwesten van het Gastels Laag. Het 
is een straatgehucht, waarbij tot  ca. 1669 de windmolen van Oud Gastel 
stond. (42) Er zijn geen Kuivezandse akker, straat, beemd of hei bekend. "Kuive" 
(1 562:  Cuve] zou de vorm van de zandrug beschrijven, bij uitstek geschikt om 
er een windmolen op te plaatsen. [431 Op de dekzandrug ligt een gebied met 
enkeerdgronden. 
Met Meer en Stoof wordt op negentiende en twintigste eeuwse kaarten een vrij 
dicht bebouwde straat aangeduid. Mogelijk is dat de lokatie die eigenlijk Stoof 
heet, terwijl een oord genaamd Meer dichter bij Oud Gastel, waarschijnlijk ten 
noorden van de kerk, te  zoeken is. Daar is nog altijd een Meirstraat. Vermeld 
wordt de Stoofstraat. W e  hebben hier met een samengestelde naam te  doen: 
Meer, Stoof. (441 

Meer, mere is hier een waterplas of moerassige plaats. In de late dertiende 
eeuw nam de moerneerdersfamilie Van der Meere in Gastel blijkbaar een 
overheersende plaats in. (45) Stoof is hier de korte benaming van een mee-stoof. 
Voor de opkomst van de synthetische kleurstoffen (ca. 18701 werd in de 
polders van westelijk Noord-Brabant veel meekrap [Rubia tinctorum L.) 
verbouwd. Voor de verwerking daarvan stonden er verspreid mee-stoven. In de 
mee-stoven werden de wortel van de meekrap voorzichtig gedroogd. Uit deze 
wortels bereidde men een grondstof voor de bereiding van rode kleurstoffen. In 
Stoof had een mee-stoof waarschijnlijk pas zin na de bedijking van Nieuw- 
Gastel, dus vanaf 1551.  De naam Stoof is dus jong, al werd hij al in 1565  
genoteerd. [461 Langs de noordrand van het centrale gebied van Gastel ligt bij 
Stoof een gebied met enkeerdgronden. 
Neerstraat en Opperstraat zijn twee gehuchten die eerst rond 1800 vermeld 
lijken te  worden. Beide straten vormen eigenlijk een straat, waarbij de 
omgeving van de Opperstraat rond 4 m + NAP ligt en die van de Neerstraat 
rond 3 m + NAP. De namen beschrijven dus de relatieve hoogteligging. Bij de 
Opperstraat ligt een gebied met enkeerdgronden. (471 

De Oude Dijk is eigenlijk de dijk rond het centrale deel van het dorpsgebied van 
Oud Gastel, met aan de noordwestzijde aanvankelijk binnendijks het gehucht 
Oude Dijk. Andere delen van de dijk waren niet minder bewoond en hadden 
andere namen. Geen gehuchtse akker, straat, beemd of hei. Als gehuchtnaam 



alleen in 1908 vermeld. (4B1 Het betreft waarschijnlijk het oude gehucht Meer! 
De naam Overesselijk is een vervorming van een naam die de ligging van het 
gehucht ten opzichte van de rest van Oud Gastel beschreef: over de beek 
genaamd de [H]esselake. [491 De naam van de waterloop ging geheel verloren 
en komt alleen nog terug in de gehuchtnaam Overesselijk. Het water kreeg een 
nieuwe naam: Riet, Rietvaart. Bij Overesselijk ligt een enkeerdgebied van 
ongeveer 100 hectare. (501 

Het centrum van Gastel werd gedomineerd door een forse laatmiddeleeuwse 
kerk, waarvan de toren nog staat. Het kerkgebouw werd later vernieuwd. De 
kerk staat op de westelijke flank van de centrale hoogte van Gastel, op een 
betrekkelijk laag niveau. Verder vertoont de kom geen bijzondere kenmerken: 
een verbrede straat en enkele meer aanzienlijke gebouwen. Even ten noorden 
van de kerk stond "Het Hof", waarvan de juiste betekenis niet duidelijk is. 
"Oudenborch" is een intrigerende naam in de rijpe gorzen van Nieuw Gastel. 
Het blok was 38 gemeten of ruim 16 ha. groot en behoorde na beslechting 
van een geschil to t  het domein van de heer van Bergen op Zoom. W a s  "Het 
Hof" misschien de jongere opvolger van een oudere "burcht" die in lager terrein 
lag en in 1421 verdronk ? Onbekend. Bij de kom van Oud-Gastel geeft de 
bodemkaart laarpodzolgronden aan, net als op vrijwel alle zandgronden van 
Gastel buiten de en keerdcomplexen. 

3.5 Gastel vroeg of laat? 
Binnen Gastel treffen we alleen gronden aan van de heer van Bergen op Zoom. 
Het betreft eigen domeingronden die vooral aan de westkant in de polder van 
Nieuw-Gastel een groot blok omvatten. Daarnaast waren er enkele 
leengoederen. Deze maakten deel uit van het Doorlechter Veen [521 of het 
waren nieuwe aanwassen die niet in cijns maar als leen waren uitgegeven. '53J 
De lenen in Gastel gaan dus niet op oudere structuren terug. Voor het overige 
was Gastel waarschijnlijk helemaal cijnsplichtig aan de heren van Bergen op 
Zoom. [54) Een dergelijke "monolithische" feodale structuur wijst in westelijk 
Noord-Brabant en omgeving op een jonge nederzetting, in dit geval mogelijk 
gevormd vroeg in de expansieve periode. Het alternatief, een "oude" 
nederzetting, vertoont een veelheid aan feodale heren en ook enclaves die 
helemaal niet to t  het Land van Breda of Bergen behoren (zoals nu nog in 
Baarle]. W a t  dat betreft is het beeld in Gastel duidelijk: een jong dorp. 
De ligging van de kerk van Gastel aan de uiterste westrand van de centrale 
hoogte is merkwaardig. Het is bepaald geen centrale ligging. Evenmin staat de 
kerk op een "kaap", zoals te  Ossendrecht, Woensdrecht, Halsteren of Hoeven. 
Er is bij de kerk geen oude bezitsstructuur bekend [of "Het Hof" zou dat moeten 
zijn, maar daar weten we niets van.) 
Ook de benamingen van de gehuchten wijzen niet op een hoge ouderdom. Aan 
de andere kant valt de oppervlakte enkeerdgrond voor een 7 5 0  jaar geleden 
ontgonnen gebied dan weer tegen, maar dat is een apart probleem. 
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3.6 Enkeerdgronden 
Enkeerdgronden waren vroeger gemakkelijk te  interpreteren: ieder jaar werd 
de akker een millimeter dikker, en dat t o t  ca. 1900 toe. Een akker van 60 cm 
duidde dus op ontginning ca. 1300 .  In Gastel zou dat niet eens zo slecht 
uitkomen.. . 
Maar er  zijn inmiddels minstens twee complicaties onderkend. Aan de ene kant 
kan de ophoging van de akkers wel eens in hoofdzaak tussen 1750 en 1900 
gebeurd zijn [het meest extreme standpunt]; aan de andere kant werden in de 
streek van Wouw, dat is 10 km naar het zuidwesten, heel oude akkers amper 
opgehoogd omdat de bodem dat niet nodig had. 
Bij de voorbereiding van "Van Turnhoutervoorde tot  Strienemonde" werden 
door de bodemkundige Kanters gegevens beschikbaar gesteld over plaatsen 
waar hij tijdens veldwerk moderpodzolen onder akkers had aangetroffen. In 
Gastel en ruime omgeving heeft Kanters geen moderpodzolen waargenomen. 
Voor de ontginning en het agrarisch bedrijf van Gastel was verder van belang 
dat men er over relatief veel graasland kon beschikken: eerst in het 
omringende veengebied, later op de gorzen, maar ook na 1551 in de polder. 
Dit maakte volledige ontginning van het zandgebied mogelijk. Bovendien leidde 
het er toe dat de dichtstbijzijnde heide van enige betekenis ver buiten de 
dorpsgrenzen lag: pas ten oosten van Bosschenhoofd onder Hoeven, 6 
kilometer van de kerk van Gastel. Het zandgedeelte van Gastel kunnen we dus 
als een "beemdendorp" beschouwen: in 1830 was nog niet 1 % van de grond 
van Oud- en Nieuw-Gastel in gebruik als heide. 

4 Besluit 

4.1 Samenvatting 
Gastel bestaat uit een centraal hoger gelegen gebied met Pleistocene bodem, 
met daaromheen een gebied dat ooit veengebied was, maar sinds de late 
middeleeuwen een kleigebied is. Het centrum van de dorpsgemeenschap, de 
kern Oud-Gastel met zijn kerk, ligt op de westkant van de centrale hoogte. 
Verder liggen in dat gebied nog enkele gehuchten, met  daarbij vier 
en keerdgebieden. Daartussen liggen vooral laarpodzolgronden. 
De "es" van Stoof is slechts een van de vier enkeerdgebieden [zie kaart 91. 
Onduidelijk is in welke mate de terreingolvingen bij Stoof bepaald zijn door de 
volgende factoren: dynamiek van het Oud-Pleistocene landschap; afvlakking 
door fluvioperiglaciale afzettingen; afvlakking door dekzand; versterking van 
hoogteverschillen door een dekzandrug; versterking van die verschillen door 
toevoeging van een anthropogene akkerlaag. 
De naam Stoof is jong (midden zestiende eeuw]. De akker daarbij kan best veel 
ouder zijn. Er zijn echter nog drie dergelijke akkers in Gastel. Gastel als geheel 
en ook de omgeving van Stoof maken echter niet de indruk voor 1250 intensief 
bewoond te  zijn geweest. De archieven geven, buiten de Scherebaard- 



discussie, voor bewoning voor 1250 geen aanwijzingen. 

Het is mogelijk dat de akkers van Gastel niet zo "dik" zijn als elders in het 
zandgebied omdat in deze streek de akkerophoging minder kon zijn door de 
aard van de bodem en beschikbaarheid van veel grasland. 
De streek ten noordwesten van de spoorlijn Nispen - Moerdijk is archeologisch 
volkomen verwaarloosd. Het ontbreken van vondsten zegt dus niets. 
De waarde van de "es" van Stoof wordt niet bepaald door de mate waarin deze 
noordelijk ligt. In het terrein zijn veel meer directe invloeden aanwezig die de 
waarde bepalen. De ligging nabij een oude zeemonding is voor de periode voor 
1300 niet van belang: er was gewoon geen zeearm of zeemonding in de buurt. 
De nabijheid van het Hollandveen en de aanwezigheid van kwelwater uit de Oud- 
Pleistocene afzettingen zal veel meer van belang zijn geweest voor de vraag of 
deze plek te  nat was. Een mogelijk belangrijk gegeven is dat in de periode 
1300 - 1320 bij eb het waterpeil in de haven van Oudenbosch ongeveer 0.8 m 
- NAP geweest moet zijn. [571 
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De ligging van de akker bij Stoof (en die van de andere enkeerdgebieden in 
Gastel) kan vergeleken worden met de situatie in Princenhage. Daar werden 
onlangs twee waterputten van ca. 700 AD aangetroffen op 400 meter afstand 
van de rand van het veengebied van Aabroek, ook een uitloper van het 
Hollandveengebied. Het vondstniveau was ongeveer 1,6 m +NAP. Ook op de 
nabijgelegen Steenakker lopen de bewoningssporen, die daar uit de Romeinse 
periode dateren, soms door (vanaf 4 M + NAP) to t  1 , 6  m + NAP. De 
vondstenlaag liep door to t  op de Hazenberg bij Gageldonk, to t  op 50 meter van 
de rand van een veengebiedje dat aansloot op Aabroek. Uit een kelder in de 
binnenstad van Breda werden emmers vol IJzertijd scherven opgehaald. Meting 
wees ook daar een niveau van 1,7 m + NAP uit. Blijkbaar hoeven in deze streek 
de nabijheid van de rand van het Lage noch een niveau van slechts 1,6 m + NAP 
als belemmering voor vroege bewoning te  gelden. 

4.2 Nader onderzoek 
Wanneer een beter overzicht van de toponiemen van Gastel beschikbaar was 
geweest, had er waarschijnlijk wat meer over de nederzettingsgeschiedenis 
gezegd kunnen worden. Aanvulling is vrij eenvoudig mogelijk omdat de 
verpondingsregisters van de achttiende eeuw voorzien zijn van kaarten. De 
genoemde percelen of belendingen zijn dus eenvoudig af te lezen. Deze kaarten 
kunnen ook de ligging van het veertiende eeuwse dijkje nader preciseren. 
Vanuit de verpondingsregisters wordt verwezen naar data van schepen- of 
notarisbrieven. In die documenten is vaak over het perceel meer gedetailleerde 
informatie te  vinden. De verpondingsregisters [5B1, schepenbrieven en notaris- 
acten worden bewaard op het Streekarchief in Zevenbergen. De cijnsboeken 
van Gastel zijn op het Gemeentearchief van Bergen op Zoom. Ze bevatten 
helaas geen kaarten, maar gaan wel verder terug in de tijd. 
Naar ik verneem beschikt de Gastelse Heemkundekring over een kaart met 
1 5 0  veldnamen (voor heel Gastel). Deze namen zijn door Jan de Jong uit Oud- 
Gastel verzameld en gesitueerd tijdens gesprekken met oudere mensen. 
Mogelijk bevat deze kaart namen van de akkers in Gastel. 
Aanvullend kan het kadaster benut worden. Net als de verpondingsregisters 
geeft het kadaster per perceel aan welk belastingtarief toegepast wordt. Dit 
geeft een kwaliteitsaanduiding voor ca. 1730 en ca 1830 :  vergelijking en 
toetsing zijn dus mogelijk. De kadastrale documenten zijn op microfiche 
beschikbaar op het Rijksarchief Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch. 
De tienden in Gastel werden geheven door de abdij van St.-Bernaards, na 
1 5 5 9  de bisschop van Antwerpen. In het kader van de afschaffing van de 
tienden, zijn de tiendrechten ca. 1907 in kaart gebracht. Deze kaarten 
berusten mogelijk in het archief van de Tiendcommissie op het Rijksarchief 
Noord-Brabant in 's-Hertogenbosch. De indeling in tiendklampen kan, maar 
hoeft niet, nadere structurerende informatie leveren. 
Voor dit rapport is gebruik gemaakt van de hoogtegegevens op de moderne 



topografische kaart op schaal 1 :25.000.  De meer gedetailleerde hoogte- 
puntenkaart 1 : 10.000 geeft een verfijning. Een nog beter beeld kan verkregen 
worden met  de op schaal 1 : 1 0 . 0 0 0  of 1 : 5 0 0 0  uitgevoerde hoogtekaarten van 
de ruilverkaveling t e  gebruiken. Alle door de ruilverkaveling aangebrachte 
"verbeteringen" staan daar nog niet op en bovendien geven die kaarten 
hoogtelijnen om de 2 5  cm hoogteverschil. Deze kaarten worden [niet meer?] 
bewaard op de Cultuurtechnische Dienst in Utrecht of bij de Dienst 
Landinrichting in Tilburg. 
In het veld zou nagegaan moeten worden of de centrale grillige dekzandrug, die 
door de geomorfologische kaart aangegeven wordt, werkelijk een dekzandrug 
is. Het zou ook een complex van welvingen in de Oud-Pleistocene ondergrond 
kunnen zijn. 
Met  wat boren op enkele raaien en vergelijken van de resultaten met  de 
gedetailleerde hoogtekaart kan vastgesteld worden op welk niveau veen en klei 
uitwiggen tegen het zand. 
Mochten er bij archeologische verkenningen of archeologisch onderzoek 
zwerfkeien aangetroffen worden, dan is het raadzaam deze in situ te  laten, met  
zoveel mogelijk van de oorspronkelijke bodem er omheen. Haal er  een of meer 
geologen bij om deze kwestie te  laten onderzoeken. Zie 5 2.3. 
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VOORLOPIGE STAMBOOM 
VAN DE FAMILIE VAN MERRIENBOER 

VOORWOORD 

Omdat de naam "van Merrienboer" veel voorkomt in Oud Gastel en omstreken, 
leek het ons nuttig enkele stamboomonderzoekers van deze familie te vragen 
de resultaten van hun onderzoek te  publiceren in ons jaarboek. 

Hieronder vindt U de voorlopige uitslag, daar er nooit een complete stamboom 
te  maken is, zolang er nog altijd "van Merrienboertjes" bij komen en we al onze 
voorouders ook nog niet kennen! 
Terugzoekend zijn we in 1664 uitgekomen op een eerste stamvader, een 
zekere Wouter Michaelis van Merrienboel. Hier komen we dan ook bij een 
probleem, dat deze wat moeilijke naam aanleiding heeft gegeven to t  
verschillende schrijfwijzen. W e  noemen o.a. van Merjenboer, van Marieboer, 
van Merieboer, van Merrienboer, van Merrienboer, enz. In het kort wil ik 
tevens aangeven, hoe deze stamboom t e  "lezen" valt. W e  beginnen met  de 
hoofdletters, die de generaties aangeven, dus A is de eerste generatie, B de 
tweede enz. De cijfers geven het aantal kinderen aan en de volgorde der 
kinderen. U ziet het bij het begin: C. 1 . l  - C. 1 .2- C. 1 -3. Dit zijn dus 3 kinderen 
uit de derde generatie, die alle drie afstammen van het oudste kind uit de 
tweede generatie [B. 1 ] 

Er zijn in deze stamboom duidelijk drie lijnen te onderscheiden. Na de stam- 
vader wouter [A], die twee zoons had judocis [B.1] en cornelis [B.2) volgt 
wouter joossen [C. 1.3). Hij had vier kinderen, waarvan drie zonen, te weten, 
joannis [D. 1.3.11, josephus (D.1.3.2) en simon [D.1.3.3). Van deze drie 
broers zijn de verschillende takken van de familie van Merrienboer afgeleid. 
Op een van de bijlagen vindt U dit in een stamboomtekening afgebeeld. 
In de stamboom zijn verder de hoofdletters soms weggelaten, zoals U ziet. 
Wij  wensen U veel leesgenot en speurwerk toe en hopen op verbeteringen en 
reacties van de lezers. 

Walter van Merrienboer 1.1 .3 .1 .1 .7 .3 .7 .1  
Henri van Merrienboer J. 1.3.1.1 -7 .3 .4 .2 .1  
Frans van Merrienboer 1.1.3.3.1.6.5.6.1 1 
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Afstammelingen van van Merrienboel, wouter michaelis 
(13 Oktober 2002) 

A: 
wouter michaelis van Merrienboel, geboren in gastel, werd gedoopt in gastel, gehuwd 
maycke cornelius jansen, op 2 7  December 1 6 6 4  in zundert [geboren in zundert]. 
[Aantekeningen: uit trouwregister: ondertrouw te zundert 29/12/1664.) 
Hij had 2 kinderen: 

6.1: 
judocis wouters michaelis joosten van Marienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 0  
Juni 1668,  werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 0  Juni 1668, gehuwd [ l  O] elisabetha 
janssens nobelers seijlman, op 1 2  April 1 6 9 2  in oud-en nieuw-gastel, [2"] maria aelbregts 
de backer. 
[Aantekeningen: voornamen: judocis wouters michaelis joost[en). 
spelling in doopregister: judocus. 
de drie kinderen zijn uit het eerste huwelijk vqn judocis. 
doopheffers van judocis zijn rolandes janssen [mathijssen ?) en marie cornelissen. 
trouwgetuigen bij het eerste huwelijk van judocis zijn adrianus johannes ackermans en 
petronella jois van der heijden.] 
Hij had 3 kinderen: 

C.1.1: [ l ]  
maria van Merrienboer, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 6  September 1694. 
[Aantekeningen: doopgetuigen: cornelius woutersz. en catharina janssens.] 

C. 1.2: 
anna Merienboer, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 September 1699. 
[Aantekeningen: spelling familienaam uit doopregister. 
doopgetuigen: johannes janssens nobelaer en catharina van de par.] 

C.1.3: [ I )  
wouter joossen van Merjenboer, geboren in oud-gastel, werd gedoopt in oud-gastel op 2 8  
April 1703,  gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 3  April 1754, gehuwd maria jilissen van 
bre, op 8 April 1 7 2 5  in oud-gastel [geboren in somerdijk). 
[Aantekeningen: voornaam in doopregister: waltherus. 
doopgetuigen: adrianus janssen en elisabetha adriaenssen. 
ondertrouw te oud-gastel, 17-03-1 725,  n. h. te fijnaart en heiningen ondertrouw 
27/03/1725, huwelijk 08/04/1725, hiergenaamd wouter joosn en maria jilissen. 
r.k. te  somersdijk [gemeente fijnaart] ondertrouw 17/03/1725, huwelijk 19/04/1725. 
getuigen marinus smits en maria van Mer[r]ienboer, de oudste zuster van wouter joossen. 
spelling voor- en achternamen beide echtgenoten volgens huwelijksakte; ook gevonden als 
Mersenboer. 
begraven te oud-gastel. 
volgens vestboek 397, pag. 157, verkoopt wouter joossen van Merjenboer op 
21/12/1731 I l d e  hoek, No. 5 6  [3  gemet, 7 5  roeden] en no.57 (4 gemet, 2 9 4  
roeden] voor 5 1 0  gulden en 1 stuiver.) 

inderen: 

joannes van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, werd gedoopt in oud-en nieuw- 
gastel op 2 6  Januari 1726, gehuwd maria van dorst. 
Hij had 1 kind: 



Uit het doopboek (1  666) van de Sint Laurentiusparochie te Oud Gastel. 

E.1.3.1.1: 
wouter van Merrienboer, geboren in nieuw-gastel, werd gedoopt in oud-gastel in 1778, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 2  Mei 1847, gehuwd catharina maria van dongen, 
op 2 7  Mei 181  0 in oud-gastel (geboren in oud-gastel]. 
(Aantekeningen: ondertrouw te oud-gastel. 
begraven te oud-en nieuw-gastel.] 
Hij had 7 kinderen: 

F.1.3.1.1.1: 
jozef van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 19 Juni 1 8 1  1, werd gedoopt in 
oud-en nieuw-gastel op 19 Juni 1 8 1  1 ,  gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 Oktober 
1847, gehuwd anna maria de veth, op 2 8  Januari 1835 in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 4 kinderen: 

G.1.3.1.1.1.1: 
wouter van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 19 September 1837, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 19 September 1837, gestorven in oud-en nieuw-gastel 
op 2 7  April 1878.  

G.1.3.1.1.1.2: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  April 1840,  werd gedoopt 
in oud-en nieuw-gastel op 2 9  April 1840, gehuwd elisabeth kostermans, op 1 9  April 1875 
in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 3 kinderen: 

H.1.3.1.1.1.2.1: 
jozef van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd margaretha rocks, op 1 6  
Augustus 191 3 in oud-en nieuw-gastel (geboren in oud-en nieuw-gastel]. 

H.1.3.1.1.1.2.2: 
cornelia van Merrienboer, gehuwd x hopstaken, op 11 Mei 1901 in oud-en nieuw-gastel. 

H.1.3.1.1.1.2.3: 
cornelius van Merrienboer, gestorven op 3 Mei 1883. 

G.1.3.1.1.1.3: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  Augustus 1842, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 4  Augustus 1842, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 
14 Januari 1938, gehuwd philippus puttiger in oud-en nieuw-gastel (geboren in oud-en 
nieuw-gastel]. 

G. 1.3.1.1.1.4: 
johannus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  September 1845, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 4  September 1845, gehuwd wilhelmina van 
oosterhout, op 2 7  Mei 1872  in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 8 kinderen: 
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H.1.3.1.1.1.4.1: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd johanna vergouwen, op 
1 7 September 1 9 2  1 in rotterdam. 

H.1.3.1.1.1.4.2: 
jozephus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Juni 1879,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 1 September 1928,  gehuwd maria vervaart (geboren op 7 Januari 
1882  en gestorven op 1 3  December 1951). 
Hij had 8 kinderen: 

1.1.3.1.1.1.4.2.1: 
wilhelmina van Merrienboer, geboren op 1 Oktober 1903, gestorven op 29 Juli 1977, 
gehuwd p ernest. 
(Aantekeningen: 3 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.2.2: 
johanna van Merrienboer, geboren op 2 9  Maart 1906,  gestorven op 1 3  Januari 1985, 
gehuwd c. freyters. 
[Aantekeningen: 3 kinderen.) 

1.1.3.1.1.1.4.2.3: 
johannes van Merrienboer, geboren op 3 0  April 1907, gestorven op 10 Juni 1992,  
gehuwd c. luijsterburg. 

1.1.3.1.1.1.4.2.4: 
antonius van Merrienboer, geboren op 7 Augustus 191  0 ,  gestorven op 10 Mei 1987, 
gehuwd c. a. van Merrienboer (dochter van jacobus christiaan van Merrienboer en maria 
konings]. 
(Aantekeningen: 3 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.2.5: 
cornelis van Merrienboer, geboren op 3 0  Maart 191  3, gestorven op 1 2  Oktober 1993,  
gehuwd j. rebbens. 
(Aantekeningen: 3 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.2.6: 
adrianus van Merrienboer, geboren op 8 Mei 191 6, gestorven op 2 3  Januari 1974,  
gehuwd j. clement. 
(Aantekeningen: 4 kinderen.) 

1.1.3.1.1.1.4.2.7: 
cornelia van Merrienboer, geboren op 9 Juli 1 9 1  7, gestorven op 5 Juli 1950,  gehuwd a. 
willemse. 
(Aantekeningen: 2 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.2.8: 
maria van Merrienboer, geboren op 1 2  Maart 1920, gestorven in roosendaal op 1 1 Mei 
1998,  gehuwd johannes verstraten. 
(Aantekeningen: 1 zoon, jos verstraten, huwt rieki, 1 kind, remko. 
de avondwake voor maria werd gehouden op 15/05/1998; de begrafenis vond plaats op 
16/05/1998 te stampersgat.] 

H.1.3.1.1.1.4.3: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 Januari 1881,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 21  Juli 1932, gehuwd petrus schrauwen [geboren op 5 Augustus 
1 8 7 8  in roosendaal en gestorven op 4 Januari 1958 in stampersgat (o.en n.gastel]]. 
Uit dit huwelijk: 
l. gerardus schrauwen, geboren 31/08/1903 te oud-en nieuw-gastel, overleden 

14/04/1969 te  oudenbosch, huwde met helena van oorschot. 
2. johannus schrauwen, geboren 20/12/1904 te oud-en nieuw-gastel, 

overleden 18/01 /l 946 te roosendaal. 
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wilhelmina schrauwen, geboren 07/04/1911 te oud-en nieuw-gastel, 
overleden 30/06/1995 te roosendaal, huwde met johannes sebrechts. 
jacobus schrauwen, geboren 14/05/1914 te oud-en nieuw-gastel, 
overleden 26/10/1981 te roosendaal, huwde met johanna franken. 
adrianus schrauwen, geboren te oud-en nieuw-gastel,huwde met johanna van neel. 
jakoba schrauwen, geboren 09/12/1919 te oud-en nieuw-gastel, huwde met p. 
bierbooms. 

H.1.3.1.1.1.4.4: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 Januari 1881, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 2  November 1964, gehuwd johanna akkermans in 
oud-en nieuw-gastel [geboren in 1 8 7 9  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 1 7  Juli 
1 9 2 8  in oud-en nieuw-gastel]. 
Hij had 5 kinderen: 

1.1.3.1.1.1.4.4.1: 
johannus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 21 Oktober 1914,  gehuwd 
cornelia van hooijdonk in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 5 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.4.2: 
wilhelmina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 5  November 191 6, 
gestorven in wassenaar op 27  April 1947,  gehuwd petrus buurstee in oud-en nieuw-gastel 
(geboren op 2 6  Mei 191 3 in oud-en nieuw-gastel]. 
Kinderen: 
1. jo, 'geboren oud-en nieuw-gastel, 28/12/1939, 
2. naan, geboren oud- en nieuw-gastel, 23/10/1942, 
3. cor, geboren oud-en nieuw-gastel, 04/04/1944, 
4 .  ad, geboren oud- en nieuw-gastel, l 2/08/1945.] 

1.1.3.1.1.1.4.4.3: 
cornelius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 1  Oktober 1919, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 8 Februari 1987,  gehuwd suzanna godschalk in 
kruisland. 
(Aantekeningen: 5 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.4.4: 
adriana catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 6  Oktober 191 9, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 4 November 1987, gehuwd jac. dijkers in oud-en 
nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 6 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.4.5: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 5  Augustus 1921, gehuwd s. 
van hooijdonk in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: 2 kinderen.] 

H.1.3.1.1.1.4.5: 
catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 3 December 1882,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 5 Maart 191 8, gehuwd antonius jansen. 
Uit dit huwelijk: 
1 .  wilhelmina jansen. 
2. johanna jansen.] 

1.3.1.1.1.4.6: 
elisabeth van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 Juni 1885,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 'i4 Juni 1885, gestorven in oud-en nieuw-gaste1 op 9 
Maart 1968,  gehuwd cornelius hagenaars in oud-en nieuw-gastel (geboren op 1 2  
December 1886 in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 1 7  Juli 1943  in oud-en nieuw- 
gastel]. 



Uit dit huwelijk: 
1. hagenaars wilhelmina, geboren 07/01 /l 91 9 te  o. en n. gastel, overleden, huwde met 

h. van helden. 
2. hagenaars greta, geboren 09 /02 /1920 te o. en n. gastel, overleden 24/07/1983,  

huwde met c. vergouwen. 
3 .  hagenaars johannis, geboren 26/05/1921 te o. en n. gastel, huwde met cornelia van 

Merrienboer, zie verder onder echtgenote. 
4 .  hagenaars adriana, geboren 16/09/1922 te o. en n. gastel, overleden, huwde t. 

kesten. 
5. hagenaars adrianus, geboren 16/01 /l 9 2 4  te o. en n. gastel, overleden,huwde met n. 

teunissen. 
6 .  hagenaars catharina, geboren 05 /01 /1925 te o. en n. gastel, huwde c. dijkers. 
7 .  hagenaars cristiaan, geboren 18 /09 /1926 te o. en n. gastel, huwde n. nuiten. 
8. hagenaars petrus, geboren 04 /02 /1929 te o. en n. gastel, huwde w. brans. 
9 .  hagenaars marinus, geboren 19 /01  /l 9 3 2  te  o. en n. gastel, huwde c. nelen.] 

H.1.3.1.1.1.4.7: 
marcus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 23 Januari 1890 ,  gestorven 
op 6 Juli 1977 ,  gehuwd antonia vergouwen, op 10 Mei 191 9 in oud-en nieuw-gastel 
[geboren op 18 Januari 1899 in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 11 Januari 1964 in 
oud-en nieuw-gastel]. 
Hij had 11 kinderen: 

1.1.3.1.1.1.4.7.1: 
cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 1  Januari 1919 ,  werd 
gedoopt in oud-gastel op 21 Januari 1919 ,  gestorven in roosendaal en nispen op 7 April 
1 981, gehuwd adrianus mies, op 2 4  November 1939 in oud-en nieuw-gastel (geboren op 
2 7  December 1908 in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 2 1  Juli 1 9 7 7  in roosendaal 
en nispen). 
[Aantekeningen: begraven te  oud-gastel, 10/04/1981.  6 kinderen allen familienaam mies 
en geboren oud-en nieuw-gastel.: 
1. 27/02/1941,  adriana antonia maria x 23 /03 /1967 oud-en nieuw-gastel, kop 

adrianus koenraad, 1 1 /l 0/1935,  
kinderen: I .  jeroen johannes adrianus c. 17 /07 /1975 oudenbosch 

2. ronald adrianus johannes g. 30 /07 /1977 oudenbosch. 
2.  28/02/1942 marcus adrianus maria x 08/11 /l 968 hoeven vermunt, maria 

dionysia, 25 /11  /l 943,  
kinderen: 1 .  maria cornelia dionysia 05 /05 /1972 hoeven 

2 .  cornelia maria dionysia 05 /06 /1972 hoeven. 
3. 13/01 /l 944 adrianus govardus maria x 29 /12 /1967 steenbergen van loon helena 

adriana mar ia l1 /09 /1943 steenbergen, begraven te  oud gastel 25/07/1977.  
kinderen: 1. johanna cornelia josefina 09 /12 /1970  steenbergen, 

2. cornelia johanna adriana 16 /03 /1972 steenbergen 
3. adrianus koenraad johannes 16 /03 /1972 idem.) 

4. 01 /03 /1945 antonia wilhelmina maria x 24/11 /l 9 6 7  oud- en nieuw-gastel 
verstraten cornelis johannes 25 /11  /l 943 OU- en nieuw-gastel 
kind: johannes adrianus cornelis 25 /08 /1968 oud- en nieuw-gastel 

5 .  30/10/1946 wilhelmina henrica maria x 02/08/1968 oud- en nieuw gastel 
christianen hubertus marinus gerardus 10 /05 /1943 oud- en nieuw gastel 
kinderen: 1 .  cornelia adriana antonia 20/11 /l 9 7 0  weert 

2 .  jacobus adrianus antonius 1 1/09/1975 weert 
6.  20 /10 /1950 govardus johannes maria x 29 /10 /1976 standdaarbuiten melders, 

jacoba antonia maria 07 /03 /1953 standdaarbuiten 
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kinderen: 1.  ruth cornelia anna 3 1  /05/1979 weert 
2. gabry wilhelmina 20/04/1981 weert 

1.1.3.1.1.1.4.7.2: 
wilhelmina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 Maart - 1920,  gehuwd a. 
van rijsbergen in terneuzen. 
[Aantekeningen: 5 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.7.3: 
marinus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 3  April 1921,  gestorven in 
roosendaal op 10 September 1991 , gehuwd maria nuiten in fijnaart. 
[Aantekeningen: 1 zoon.] 

1.1.3.1.1.1.4.7.4: 
johannus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 3  April 1921,  gehuwd jet 
buurmans in stampersgat[o.en n.gastel]. 
[Aantekeningen: 2 kinderen.] 

1.1.3.1.1.1.4.7.5: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  Maart 1925, gehuwd 
catharina smit in standdaarbuiten, overleden te oud en nieuw gastel. 
Kinderen: 
1. tonny, 
2. annet 
3.  francien. 

1.1.3.1.1.1.4.7.6: 
cornelis franciscus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 11 Februari 
1928, gehuwd helena kuijpers in roosendaal. 
[Aantekeningen: geen kinderen] 

1.1.3.1.1.1.4.7.7: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  April 1929,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 7 Januari 1991, gehuwd riet aarts in hoeven. 
Kinderen: 
1. henny, 
2. mark, 
3.  peter 
4. johan 

1.1.3.1.1.1.4.7.8: 
josephus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 2  April 1930, gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 2 2  Augustus 1930. 

1.1.3.1.1.1.4.7.9: 
josephus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gaste1 op 1 6  April 1932,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 11 Oktober 2000, gehuwd [ l  O] antonia westlant in ijsselstein, [2"] 
johanna de jong in stampersgat[o.en n.gastel]. 
[Aantekeningen: 4 kinderen uit het eerste huwelijk. 
gecremeerd te Bergen op Zoom, 16/10/2000.] 

1.1.3.1.1.1.4.7.10: 
johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 0  Juni 1933, gehuwd 
franciscus reijnders in fijnaart. 
[Aantekeningen: 4 kinderen: laurina, markus, antonia, jacobusl 

1.1.3.1.1.1.4.7.11: 
francina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gaste1 op 6 November 1934,  
gestorven in kruisland op 2 8  Augustus 1972,  gehuwd jacobus van zandvliet in kruisland. 
[Aantekeningen: 2 kinderen.] 



H.1.3.1.1.1.4.8: 
petronella van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Maart 1895,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 4 Maart 1895,  gestorven in fijnaart op 1 8  Januari 
1981,  gehuwd henricus frijters, op 6 Mei 1918 in oud-en nieuw-gastel (geboren op 3 
Maart 1 8 9 1  in fijnaart en gestorven op 11 Juni 1977 in fijnaart]. 
2 kinderen: 1. wilhelmina elisabeth frijters, geboren 20/05/1920 te fijnaart, huwt 

met lodewijks johannus franciscus, geboren etten/leur 191 8. 
2. cornelis johannes frijters, geboren 2309//1925 te  fijnaart, huwt met 

antonia adriana paulina johanna hermes, geboren rucphen 
30/10/1926.) 

F.1.3.1.1.2: 
anthony van Merrienboer, geboren in oud-gastel op 14 Maart 181  3, werd gedoopt in oud- 
gastel op 14 Maart 181  3, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 6 Mei 1899,  gehuwd [ I  "] 
petronella kostermans, op 1 Mei 1 8 4 3  (gestorven op 1 2  Juni 1865  in oud-en nieuw- 
gastel], (2") antonia van zitteren, op 1 2  Juni 1865  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 8 
December 181 8 in oud-gastel en gestorven op 6 Mei 1 8 9 9  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: voornaam ook gelezen als antonie.] 

F.1.3.1.1.3: 
helena van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Augustus 1815,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Augustus 1815, gehuwd adriaan van ginneken, op 
19 Januari 1845.  

F.1.3.1.1.4: 
anthonia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 Januari 1818, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 1 Januari 1 8 1  8.  

F.1.3.1.1.5: 
wilhelmina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 0  April 1821, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 1  April 1821, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 2 0  
November 1918,  gehuwd henricus jongenelen, op 1 8  April 1 8 5 0  [geboren op 2 7  
November 1 8 2 4  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 14 Maart 191  2 in oud-en nieuw- 
gastel]. 

F.1.3.1.1.6: 
cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 Januari 1824, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 1 Januari 1824, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 
2 1 Mei 187  1, gehuwd johannis moerkens, op 2 6  Januari 1 8 5  1. 

F.1.3.1.1.7: 
johannis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  December 1826, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 8  December 1826, gestorven in oud-en nieuw-gastel 
op 2 6  December 1887,  gehuwd antoinetta dirne [geboren in oud-en nieuw-gastel]. 
Hij had 3 kinderen: 

G.1.3.1.1.7.1: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel. 

G.1.3.1.1.7.2: 
johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel. 

G.1.3.1.1.7.3: 
wouter van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 6 Augustus 1866,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 6 Augustus 1866, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 
7 Januari 1937,  gehuwd anna cornelia van steen, op 2 7  Februari 1895 in oud-en nieuw- 
gastel (geboren op 2 8  December 1871  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 1 9  Juni 
1937  in oud-en nieuw-gastel). 
(Aantekeningen: uitbater cafe "rust wat" begraven oud-en nieuw-gastel] 
Hij had 8 kinderen: 
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H.1.3.1.1.7.3.1: 
antoinetta van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 7  December 1892, 
gestorven in oudenbosch op 5 December 1969, gehuwd antonius rijsdijk, in 1 9 1  7 in oud- 
en nieuw-gastel (geboren op 2 3  November 1 8 8 9  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 5 
Februari 1 9 7 9  in zevenbergen]. 
Kinderen: 
1.  waltherus, huwt te oud-en nieuw-gastel adriana tak. [uitbaatster cafe "Rust Wat".] 
2.  petrus, huwt t e  oud-en nieuw-gastel johanna tak. 
3. wilhelmina, huwt m. bastiaanse. 
4.  elisabeth, huwt te oud-en nieuw-gastel c. van hooydonk. 
5.  jacobus, huwt te oud-en nieuw-gastel konings. begraven te oud-en nieuw-gastel. 

H.1.3.1.1.7.3.2: 
petrus johannes van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Mei 1898, 
gehuwd maria louisa looijen, op 1 9  Juli 1 9 3 0  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 11 Mei 
1 9 0 5  in ruijsbroeck [belgie]]. 
(Aantekeningen: het echtpaar vertrekt 07/03/1931 naar rotterdam.] 

H.1.3.1.1.7.3.3: 
johannes cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 1  Juli 1899, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 2 5  Mei 1982, gehuwd petronella koremans in oud-en 
nieuw-gastel [geboren op 2 9  Mei 1 9 0 5  in fijnaart en gestorven op 2 5  Oktober 1988  in 
oud-en nieuw-gastel], slager van beroep. 
[Aantekeningen: begraven te oud-en nieuw-gastel, 28/05/1982.] 
Hij had 2 kinderen: 

1.1.3.1.1.7.3.3.1: 
catharina cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd carolus van 
der minnen [geboren op 1 Januari 1 9 2 9  en gestorven op 14 Oktober 1983 in 
roosendaal]. 
Kinderen: 
I. marjella, 
2. hans. 

1.1.3.1.1.7.3.3.2: 
walther van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, woonachtig in Zegge.. 

H.1.3.1.1.7.3.4: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 Juni 1901, werd gedoopt 
in oud-en nieuw-gastel op 8 Juni 1901,  gestorven in roosendaal op 2 1  Januari 1972, 
gehuwd [ l 0 ]  hendrika antonia van Merrienboer [geboren op 5 Oktober 1896  in oud-en 
nieuw-gastel en gestorven op 2 1  November 1955 in oud-en nieuw-gastel, dochter van 
simon van Merrienboer en catharina rijsdijk], (2'1 johanna adriana mangelaars [geboren in 
1 9 0 2  en gestorven op 9 Maart 1999 in dinteloord]. 
(Aantekeningen: ondertrouw te oud-en nieuw-gastel. begraven te oud-en nieuw-gastel.] 
Hij had 3 kinderen: 

l.1.3.1.1.7.3.4.1: [ l )  
waltherus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Juli 1926,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Juli 1926,  gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 5  
Mei 1979,  gehuwd adriana cornelia tak in oud-en nieuw-gastel [geboren in oud-en nieuw- 
gastel]. 
(Aantekeningen: begraven te  oud-en nieuw-gastel, 18/05/1979. 
roepnaam waker.] 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.1.1.7.3.4.1.1: 
cees van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel. 

JAARBOEK 2002  



francien van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel. 
1.1.3.1.1.7.3.4.2: (1) 

simon adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 9 Januari 1932, 
werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 9 Januari 1932, gehuwd to van der muuren, op 
1 3  Oktober 1955  in oud-en nieuw-gastel (geboren op 6 Augustus 1 9 3 3  in oud-en nieuw- 
gastel]. 
(Aantekeningen: burgelijk huwelijk 01 /07/1955.] 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.1.1.7.3.4.2.1: 
henri van Merrienboer, geboren in woensdrecht/borgvliet op 8 Januari 1957, werd 
gedoopt in woensdrecht/borgvliet op 8 Januari 1957,  gehuwd jeanne roks, op 8 
December 1978 in roosendaal [geboren op 2 5  December 1 9 5 4  in roosendaal]. 
(Aantekeningen: ondertrouw te roosendaal.] 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.1.1.7.3.4.2.1.1: 
martijn van Merrienboer, geboren in roosendaal op 5 September 1980. 

K.1.3.1.1.7.3.4.2.1.2: 
kim van Merrienboer, geboren in roosendaal op 8 September 1981. 

J.1.3.1.1.7.3.4.2.2: 
diana van Merrienboer, geboren in roosendaal op 4 Augustus 1959, werd gedoopt in 
roosendaal op 4 Augustus 1959, gehuwd ad verhulst. 

1.1.3.1.1.7.3.4.3: ( l ]  
cornelia catharina antoinetta van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 6  
December 1935, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 6  December 1935, gestorven 
in oudenbosch op 2 2  Juni 1974, gehuwd cornelis antonius houtepen (geboren in 
oudenbosch]. 
(Aantekeningen: begraven te oudenbosch. 
Kinderen: 
1. erica houtepen, geboren te oudenbosch, 26/12/1959, verpleegkundige. 
2. cees houtepen, geboren te oudenbosch, 23/06/1964, pnem medewerker.) 

H.1.3.1.1.7.3.5: 
adriana van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1902, gehuwd cornelis de 
bruin in oud-en nieuw-gastel. 

H.1.3.1.1.7.3.6: 
johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  Juni 1904, gestorven in 
eindhoven op 7 Juni 1987, gehuwd johannus traets. 
[Aantekeningen: l .joannes waltherus traets, geboren te oud-en nieuw-gastel 21-08-1 931  
en overleden te eindhoven 25-1 1-1 944. 2.joke traets.) 

H.1.3.1.1.7.3.7: 
bernardus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 6  Augustus 1906,  
gestorven in roosendaal op 9 November 1988, gehuwd adriana roozen, op 5 Augustus 
1937  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 8 April 1909  in oud-en nieuw-gastel en 
gestorven op 1 6  November 2001 in roosendaal); van beroep onderwijzer te Oud Gastel.. 
(Aantekeningen: gecremeerd te breda 12/11 /l 988.1 
Hij had 7 kinderen: 

1.1.3.1.1.7.3.7.1: 
waltherus antonius maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Mei 
1938, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Mei 1938, gehuwd angeline maria 
christina johanna de haas, op 1 9  Oktober 1972  in wassenaar (geboren op 2 6  November 
1 9 4 4  in nijmegen). 
Hij had 4 kinderen: 
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Wouter van Merrienboer X 

G.1.3.1.1.7.3. 
Anna Cornelia van Steen 

Antonius van Merrienboer x Margaretha van Steen 
H.1.3.2.3.5.5.6.  
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J.1.3.1.1.7.3.7.1.1:  
dominicus gerardus antonius maria van Merrienboer, geboren in curacao op 2 8  
September 1 9 7 3 ,  werd gedoopt in curacao op 28 Oktober 1973 .  

J.1.3.1.1.7.3.7.1.2:  
gabriella louisa cornelia maria van Merrienboer, geboren in curacao op 2 4  Maart  1975 ,  
werd gedoopt in curacao op 20 April 1975 ,  gehuwd rabih chafik beaini, op 28 September 
2 0 0 1  in limassol[cyprus] (geboren op 18 April 1 9 7 4  in mazraeth el chouf (libanon}]. 

J.1.3.1.1.7.3.7.1.3: 
fredericus clemens adrianus maria van Merrienboer, geboren in brasschaat (belgie] op 
2 9  Augustus 1977 .  werd gedoopt in ste. mariaburg/ekeren (belgie) op 2 Oktober 1977 .  

J.1.3.1.1.7.3.7.1.4: 
michelina sylvia antonia maria van Merrienboer, geboren in brasschaat(belgie] op 2 5  Juni 
1979 ,  werd gedoopt in ste.mariaburg/ekeren(belgie] op 2 5  Augustus 1979. 

1.1.3.1.1.7.3.7.2: 
wilhelmina anna maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 7  Augustus 
1940 ,  werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 17 Augustus 1940 ,  gehuwd johannes 
franciscus hendrikus braat, op 21 Februari 1 9 6 3  in roosendaal (geboren op 19 April 
1941 in roosendaal]. 
Kinderen: 
1. braat, theodorus bernardus govardus,geboren 07/09/1963,  gedoopt 08 /09 /1963,  

woont samen met tijdink, els, geboren 08/09/1966 en haar zoon tijdink, rinus, 
geboren 01 /l 2/1985.  

2. braat, adriana wilhelmina maria, geboren en gedoopt 18 /07 /1964,  gehuwd te 
roosendaal op 15/04/1988 met vissenberg, jacobus, geboren 02/01 /l 963 .  
kinderen: 1. vissenberg, jordy johannes jacobus, geboren t e  roosendaal 

13 /02 /1991,  
2. vissenberg bradley bernardus jacobus en vissenberg, ashley wilhelmina 

maria, 
beiden geboren t e  roosendaal 09/08/1995. 

3 .  braat, bernardus govardus theodorus, geboren te roosendaal 16/08/1966,  gedoopt 
te  roosendaal 04/09/1966,  gehuwd te bilbao (espagna] op 28 /12 /1991 met 
mendia rosa, geboren 09/04/1964.  
kinderen: 1. janire, 13/07/92, 

2 .  natalia, 15/02/98]  
1.1.3.1.1.7.3.7.3: 

cornelis govardus maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 20 
November 1943, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 29 November 1943 ,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 2 December 1943 .  

1.1.3.1.1.7.3.7.4: 
anna cornelia maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 24 Maart  1945 ,  
werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 4  Maart 1945 ,  gestorven in roosendaal op 31 
Mei 1 9 8 5 ,  gehuwd antonius j. m. I. maas, op 4 Juli 1 9 6 7  in roosendaal (geboren in 
roosendaal]. 
(Aantekeningen: gecremeerd crematorium tuinzichtlaan te  breda, 04 /06 /1985. ]  
Kinderen: 
1. adriana, mathilda, johanna, maria (diana] maas. 
2.  hubertus, bernardus, antonius, govardus maas. 

1.1.3.1.1.7.3.7.5: 
cornelis govardus laurina maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 7 
Januari 1947 ,  werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 8 Januari 1947 ,  gehuwd elly de 
bruyn, op 2 4  Juni 1 9 7 1  in roosendaal (geboren op 28 December 1948).  
Hij had 2 kinderen: 
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J.1.3.1.1.7.3.7.5.1: 
vanessa anna bernadette van Merrienboer, geboren in roosendaal op 11 Augustus 
1975. 

J.1.3.1.1.7.3.7.5.2: 
melissa van Merrienboer, geboren in roosendaal op 2 4  Februari 1978.  

1.1.3.1.1.7.3.7.6: 
antonius johannes maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 10 Maart 
1949, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 10 Maart 1949, gehuwd [ l 0 ]  anneke 
hickendorff, op 1 2  Oktober 1 9 7 4  in huybergen, [2"] elisabeth van megchelen, op 2 5  
November 1987  in gouda [geboren op 5 Mei 19481. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.1.1.7.3.7.6.1: [ l ]  
maarten van Merrienboer, geboren op 2 1  Juli 1976. 

J.1.3.1.1.7.3.7.6.2: ( I ]  
jurgen van Merrienboer, geboren op 3 0  Mei 1978. 

J.1.3.1.1.7.3.7.6.3: [ l ]  
erik van Merrienboer, geboren op 3 Januari 1980. 

1.1.3.1.1.7.3.7.7: 
adriana laurina maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 13 Oktober 
1953,  werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 14 Oktober 1953, gehuwd otto van dijk 
[geboren op 1 3  November 19541. 
[Aantekeningen: burgelijk huwelijk 06/05/1975 tr roosendaal.] 
Kinderen: 
l. owen cornelis petrus, geboren 12/03/1981 te davao city[Philippijnen], gedoopt 

04/04/1983 te roosendaal. 
2. jochem waker angelo van dijk, geboren 20/01 /l 9 8 4  te goirle, gedoopt 09/09/1984 

te roosendaal.] 
H.1.3.1.1.7.3.8: 

maria antoinetta van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 Mei 1914, 
gehuwd franciscus paulus carolus johannes van kolck, op 2 7  Mei 1943  in oud-en nieuw- 
gastel [geboren op 6 Januari 1906 in arnhem en gestorven op 1 5  Juli 1983  in 
schiedam]. 
[Aantekeningen: burgelijk huwelijk 2 1  /05/1943 te eindhoven.] 
kinderen: 
l. van kolck, cornelia helena antoinetta maria, tilburg 04/07/1944, gedoopt tilburg 

05/07/1944, 
2. van kolck bernardus hermanus maria, rotterdam 08/11 /l 947, gedoopt rotterdam 

09/11/1947, 
3.  van kolck birgitta anna maria, rotterdam 22/08/1950, gedoopt rotterdam 

23/08/1950, 
4 .  van kolck carolina petronella maria, rotterdam 1 1 /08/1952, gedoopt 06/12/1952.]  

josephus van Merrienboer, geboren in oud-gastel op 2 8  Oktober 1727,  werd gedoopt in 
oud-gastel op 2 8  Oktober 1727, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 2  September 
1782, gehuwd helena roelen, op 3 Januari 1762  in oud-gastel [geboren op 2 3  December 
1738  in oud-gastel]. 
[Aantekeningen: spelling familienaam in huwelijksakte: van merrieboer. voornaam in 
huwelijksakte: joost. ondertrouw te oud-gastel, 19-1 2-1 761  . voornaam echtgenote in 
huwelijksakte: lena.] 
Hij had 10 kinderen: 
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1. M. J. V. Nr  298 
Kostbaar in Gods oog is de dood van de recht- 

vaardige. ' 

t 
GEDENK IN U W  GEIIEDEN D E  ZIEL VAN 

Eerwaarde ZUSTER TARCISIA 
(MARIA VAN MERRZENBOER) 

Liefdezuster van de Verrezen Zaligmaker 

JUBILARESSE 

geboren te Oud-Gastel (Nederland) de 5 januari 1886, 
geprofest de 20 juli 1909. en godvruchtig in de Heer 
ontslapen te St-Niklaas. Moederklooster de 12 sep- 
tember 1959. 

Voorzien van de H.H. Sakramenten der ste~venden. 

"Zij was bemind hij %d en de mensen. Haar 
aandenken is in zegening . (Eccl. XLV. 1) 

Stil en rustig heeft de dierbare overledene deze 
onrustige wereld verlaten. Z e  is gestorven zoals ze 
heeft geleefd : in goedheid voor de anderen en in 
vergeteheld van haar zelven. Jaren stond zij in dienst 
van haar medemensen. Overal waar een taak hasr 
werd toevertrouwd heek ze deze met de glimlach der 
kloosterlijke overgave aanvaard en volbracht. Z6 
aanvaarde zij ook de langzame en treurige ziektejaren 
als een laatste en misschien de hoogste taak: lijden 
en bldden voor haar kloostergemeenschap en voor 
de,,bekering van de zondaars. 

De hemel is mij geopend. ik bid voor u. die over 
miln heengaan treur:. al hen ik van u gescheiden, ik 
heb u niet verlaten . (H. Ambrosius) /) 

Vaartwel geliefde familie en medezusters. Allen ver-- 
wacht ik u op het eeuwig wederzien In de hemel. 

Mijn Jezus barmhartigheid I 
Zoet hart van Maria, wees mijn toevlucht. 

(300 d. aflaat) 

Drukkerij De Pagie. Kalkstraat. 80. St-Nlklaas. 

T 
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

ANTOBIUS VAN IERRIENBOER, 
ECHTGENOOT VAN 

HENDRICA MULDERS, 
gebwen te Gaetel, 30 October 1832, en a k k w  

overleden, 12 Mei 1911. 
- 

Hij was een. goed man en vol van geloof, op- 
recht en godvreezend, en schuwde het kwaad. 

Art. Apost. BI, 24. Tub. I ,  1. 

Daar hij van zijn jeugd af aan, altijd God g e  
diend en zijne geboden onderhouden heeft, werd 
hij niet bedroefd dat deze kwaal hem overkwam, 
maar bleef hij onbewegelijk in de vreeze Gods. 

Tob. 11, 13, Z4. 

Hij ontsliep den kostbaren dood der recht- 
vaardigen, die het einde i s  van aardsche ellende, 
het begin des eeuwigen levens en de overgang 
tok een volmaakt geluk. H. Bwaarc7w. 

Mijn Jesus barmhartigheid. 
R. I. 'P. 

H. de .ioiig - Koster - Omtel. 

Gesterkt door d e  kracht van  d e  H. Sacramenten, 
overleed o p  27 december 1960 te  Oud-Gastel 

PETRUS JOSEPHUS 
VAN MERRIENBOER 

echtgenoot van 
PETRONELLA JACOBA VAN OOSTERHOUT 

Hii werd te Oud-Gastel aeboren 
' o p  14 oktober 186.  

Gedurende veertig jaar lid van het.kerkk;or. 
Lid van d e  H. Familie. 
Ere-bestuurslid van d e  

Bond van Katholieke Aannemers. 

Dierbare Echtgenote, i n  zorgen maar met een  
sterk vertrouwen o p  God hebben wij ons gezin 
gevormd e n  er voor gewerkt. God schonk ons 
daartoe d e  kracht. Met vertrouwen ben ik  tot 
Hem gegaan. Voor U betekent dit een zwaar 
offer. Door mijn gebed bij God en verenigd i n  
onze gebeden, zal ik aan Hen1 d e  troost e n  
kracht vragen dit offer in onderwerping aan Zijn 
H. Wil  te  kunnen dragen. Bevrijd van alle aardse 
lijden, zullen wij elkaar eens wederzien i n  he t  
eeuwig geluk. 

Mijn kinderen. voor jullie hen ik steeds een tie- 
zorgde vader geweest en  dat  blijf ik ook in d e  
hemel. I n  d e  -laatste jaren van mijn leven o p  
aarde, toen mij d e  krachten ontbraken nog langer 
voor jullie te  werken, zag ik mijn levensdoel 
bereikt e n  mijn zorgen e n  moeite beloond in 
jullie. Moge he t  voorbeeld dat  wij jullie gegeven 
hebben, een richtlijn blijven voor geheel he t  
leven, als mooiste herlnnering aan  mij. Wi j  zien 
elkaar weer. 

H. Tak - Koster - Oud-Gastel 

. . O p  12 October 1947 riep God tot zich 
d e  Ziel van 

ADRIANUS VAN MERRIENBOER 
Echtgenoot van 

Wilhelmina Dam . 

nadat hij was voorzien van de laatste 
H.H. Sacramenten. 

Hij werd geboren op  8 October 18W. 
-d 

God had hem .ons gegeven voor. onze 
troost en ons geluk; en niettegenstaande 
onze zorgen en  onze gebeden. heeft Hii 
hem ons ontnomen. Wij buigen het hoofd 
voor God's H. Wil. 
Terwijl hij zichzelE vergat, wijdde hij zijn 
leven aan het geluk van zijn ,huisgenoten. 
Zonder klagen.in volkomen onderwerping 
heeft hij de ziekte en de dood aangeno-. 
men uit d e  hand van God. 
Dierbare Echtgenote, zwaar is d e  slag die 
u treft, want ik w0rd.u ontnomen, ter- 
wijl ik er nog zo nodig was. Doch ver- 
trouw op God en Hij zal u troosteri en 
versterken. Draag de beste zorg voor d e  
opvoeding van onze kinderen. 
Mijn Kinderen, eert en, bemint moeder, 
zolang li leeft, rekent het  a l s  een duur- 
zame plicht voor d e  zielerust van uw 
vader te  bidden. Eens zullen w e  .weer 
verenigd zijn. 

H .  Tak, Koster, Markt A409 Oud-Gastel. 
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' - Bid voor de Ziel van Zaliger 
.ADRIANA. VAN ~ ~ I R R I E N B O E R ~  

' ECETGENOOT~ VAN 

mARIJN VAN HASSEL, 
Geboreu gas re^ den 1'Nqv. 1820 en aldaar 

" v k r ~ e & @ d  &b%@378:5h 
+ - * 

I k  h e b  de wegen 'dee.Heewn .&derhonden 
e n  niets gaddeloos tegen mij oen God bedreven. 
Omdat alle zijna weuen m4 V O O 1  oogen waren, 
heb ik zijne regtvwrdigheden van mij niet 
verstooten.. . de Heer zal mij vergelden 
volgens mijne &@vaardigheid, Ps., 17.. 

-Dierbare EeA#ge*oot, uw hart is qu wel 
bdmefd, maar a: zult mij wederzien-en uw. 
hart zal zich veiblijden. Jare XVI. 

Broirderi en Zwterr Eert uwen. vader al 
de hagen zuns levens - Bemint elliander-en 
helpt mij bij God door uwe gebpien. --h, 

ROM. XII* BI 
ONZE VADEP - WEES Q ~ P O E T .  

fk R. ' x. P. .- 
- - -*NcTw\C\NIN 

Te Oud-Gastel, bij-J. F. FRANKEN. 

Echtgenoote van . 
CORNELIUS MARIENBOER, 

geboren te Krulsland, 11 April 1&9 en aldaar 
overleden 27 Juni 1919, voorzien van de 

H. Sacramenten der stervenden. . 
veldoenster der Zustersschool en der 

H. Famllie. 

De moeder, waardig in de gedachtenis der 
goeden, is gestorven. 

Mach. XYX. 27. 
' . Eenvoudig en oprecht vreesde zij God en 
i .' ,week af van het kwaad. Job. I. 11 . 
,., Zij leed hare langdurige zlekte, waarvan , d e  laatete dagen zeer smartelijk ,waren met 
J een voorbeeldige lijdzaamheid, gedachtig de 

wooiden van den grooten Apostpl ,,Het is uwe 
vaste waarheid, dat, indien wij 'met Christus 
sterven, wij met Hem zullen leven, en indien 

- wlj met R$m lijden, wij ook'met Hem  zullen^^ 
heerschen. 

Dierbare Echtgenoot, vertrouw op de godde- 
lijke voorzienigheid; Zi j  zal alles ten beste re- , 
gelen, - H. Franc. v. Sales. ,\ . Geliefde ~ l n d e r e n  I Eert uwen vader in woor- , 

'.- den en Werken,.houdt God In uwe gedachten ?l 
de:dagen uws levens, stemt mimmer toe In . de .zonden en helpt mij door uwe gebeden:, 

8 "t t God. 8 .. Eccl. 111. S. Tob. W:'& Roni. XV. 30. 
r ' Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust 

-:Mty 
r'-:.:. ' 

A. M. Clarijs*- kocteh - Krulsland. 
' 

&g " ., .' 
5 3-i 

CORNELIS V A N  MERRIENBOER, 
WEDUWENAAB VAN 

JOANNA COMMISSARIS, 
ge8oren te Gastel 30 ~ u z i  1796 en aldaar 

overleden den 18 Febr. 1882. - 
De hooge ouderdom is eene kroon van eer, 

wanneer zij op den weg der gereglighaid ge- 
vonden wordt. Spr. U I - 3 1 .  

Zalig is de man, die zijne hoop gesteld heeft 
op den naam des Heeren, en niet hesft omge- 
zien iiaai de ijdelheden, en valsche dwaasheden. 

Ps .  39- 5. 
Xindersn gedenkt uwen Vader en Moeder. 
Y Eed. 23-18. 
eenadige Heere Jesus eeef hun de e e u ~ i g e  

,ruet. Amen. 

B !i4 
Oud-(trutel, Vii k Jongeneelen. 

DAARKA VAN 

JOZIENA GELANDS, 
EB ,HOEiiQESOOT VAN 

, DYMPNA PUWOER, 
g(b&sn te  Qptel, 1 I Februari 1626 kn aldaar 

qerhden 23,AMl-1907. 

Ik heh mij'tot -vele zaken gekeerd en i n  dleS 
Idalieid en knelling des geestea gevondeil. Doch 
IP'U, o Heer heb ik mijne hoop gesteld eu in  
ieuwigheid zal ik niet beschanmd \\orden ; m q t  
klweet dBt d j l i  Verlosser leeit en Ja t  ik op 
b$ iaakte der dagen uit de a r d e  zal verrljaen. 

ECCLT 11. PS. .XXX. JOB 19. 
:~?+JJN DGVARE z o ~ ~ r ; s s o o ~ k .  @ween mijn dood, 
~ ' $ e + : h ' u m e  droefheid getroost;dat de vrede, 

ik getreden ben, u verbrposte over irm 
F81lie~. ' ECCL. XXXVUI, 16-17-24, 

mijiie kluderan I annhbort nog eens d6 
i p  van uwen vader : dient den Heer in nnarheid 
&.traabt te doen hetgeen Hem behaagt. 'm8 xiv, 10. 
>cEert uwe moeder zoolang gij zult leven. TOB. lv-a. 
"au J ~ u s  barmhsrtigheid. 10: dagen pflast. 

c:- 3 t 

- H. de Jong - Koster - Gastel. , " 



E. l .3 .2.1:  
jacomina van Merrienboer, werd gedoopt in 1763.  

E.1.3.2.2: 
elisabeth van Merrienboer, geboren in oud-gastel op 1 9  Februari 1764,  werd gedoopt in 
1764,  gestorven in standdaarbuiten op 3 Juni 1847, gehuwd petrus deijkers, op 1 5  April 
1787  in standdaarbuiten [geboren op 2 0  Juni 1759  in oud-gastel en gestorven op 1 8  
September 181  9 in standdaarbuiten]. 
Kinderen uit dit huwelijk volgens bevolkingsregister: 
1. laurentius deijkers, helena deijkers, geboren 25/02/1790 te standdaarbuiten, 
2. maria deijkers, josephus deijkers, petronella deijkers, geboren 3 1  /O1 /l 7 9 4  te 

standdaarbuiten, 
3. laurentius deijkers, willemijna deijkers, geboren 11/06/1796 te standdaarbuiten, 
4. wilhelmina deijkers, geboren 26/09/1797 te standdaarbuiten, 
5. cornelia deijkers, geboren 23/03/1799 te standdaarbuiten, 
6.  laurentius deijkers, geboren 01 /09/1800 te standdaarbuiten, 
7. joannes deijkers, geboren 06/02/1802 te standdaarbuiten, 
8.  antonia deijkers, geboren 18/03/1806 te standdaarbuiten, 
9.  franciscus deijkers, geboren 05/04/1807 te standdaarbuiten en 
10. cornelius deijkers, geboren 28/11 /l 8 0 8  te standdaarbuiten.] 

E.1.3.2.3: 
johannes van Merrienboer, geboren in nieuw-gastel, werd gedoopt in oud-gastel in 1766, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Februari 1850, gehuwd francisca van nispen, op 
2 8  April 1 7 9 9  in oud-gastel [geboren in 1766 in oud-gastel en gestorven op 10 
December 1 8 2 8  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: ondertrouw te oud-en nieuw-gastel, 13-04-1 799.1 
Hij had 6 kinderen: 

F. 1.3.2.3.1 : 
helena van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 Juni 1800,  gestorven op 1 
December 1875,  gehuwd cornelis wierckx [geboren op 2 4  Juni 1801  1. 
[Aantekeningen: kinderen: cornelis wierckx en cornelia wierckx.] 

F.1.3.2.3.2: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1802, gehuwd maria roozen, 
op 2 8  April 1850.  

F.1.3.2.3.3: 
antonia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1803, gestorven in 
nieuw-gastel op 2 0  Juni 1823.  

F.1.3.2.3.4: 
elisabeth van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1805,  gestorven in 
nieuw-gaste1 op 2 3  Juli 1882,  gehuwd cornelis de wolf, op 2 0  Augustus 1840. 

F. 1.3.2.3.5: 

oud-en 

oud-en 

josephus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 7 Oktober 1806,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 7 Oktober 1806, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 3 
December 1890,  gehuwd adriana embregts, op 1 8  April 1836  [geboren op 8 Juli 1806 
in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 2 9  December 1 8 9 0  in oud-en nieuw-gastel]. 
Hij had 6 kinderen: 

G.1.3.2.3.5.1: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Augustus 1837,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Oktober 1837. 

G. 1.3.2.3.5.2: 
jozef petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Maart 1839,  gehuwd 
[ I  "1 maria de rooy, (2") johanna vervloet. 
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G.1.3.2.3.5.3: 
francisca van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 19 Juni 1841,  gehuwd x 
roelofs in roosendaal. 

G. 1.3.2.3.5.4: 
anthony van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 3  April 1844,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 19 April 1845.  

G.1.3.2.3.5.5: 
antonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 Januari 1847,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 2 8  September 191  3, gehuwd adriana damen, op 1 8  November 
1882  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 1 5  April 1853 in oud-en nieuw-gastel en 
gestorven op 2 2  Juni 1935  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: lid van de aartsbroederschap van de h. familie. familie van aannemers/ 
timmerlieden / schilders en / metselaars te oud-gastel.) 
Hij had 7 kinderen: 

I Gelijk liet den ITeer helinngde, zoo.isliet gearliird, 
~ u i i ~ i e i l i ~ e  Nsniii zij gezegt.iid. Job. I ,  21. 

T' 

BID VOOR DE ZIEL VAN 7ALIGEB 

Aptonius van Merrienb'oer, 
ECFiT(IENO0T VA N 

A d r i a n a  D a m e n ,  
geboren te Gaste l ,  14 Junuar i  1847, aldaar 

o k L d e n ,  28 September 19lhl. 

v Lid van het Aartsbroederschap der H. Familie. 

Hoevele bepro&iopen, o God! heb t  Gij niU 
doen ondergean? - Zalig is de mensch die be- 
proevingen lijdt, w a n t  na beproefd t e  zun, zal hij 

, .de kroon des levens ontvangen. CX, 60. Jac.,I, 12. - '%eer, verboor mijne smeekende stem: heb me- 
' delijden niet md e n  verhoor mij. Mlin l iar t l ier f t  

tot+U gssprnkeii ; mijne oogen hebben U gezoilir ; 
U W  aanschUii, Heer, zal ik zoeten. Wend Urn ann- 
schiju van niu n i s t  af, en  verliint Uwen dlenaur 
uiet. PB. X X V I ,  7. 8. O. 

lDierbpre Eehtgenoote en Kindwen! zie, i k  aterf, 
maa r  God ztil n ie t  u zijn; ik zal  u wed~rzien,eri 
uw h a r t  za l  zich verblijden. - Beniint elkander . m e t  een ware  broederlUke liefde, heb t  God h l i i~d  
in QR gedac l i t~n ;  - en bidt voor niU d a t  God 
zich puedi@.over mij ontfeirne en mu leido i n  
~ u ' h e , ~ .  Plaats  Gen. 48, 21; 2 Nach. 1 1 ,  12. 

Jew, Maria, Joseph, geeft aat. rniiyie ziel n ie t  
U in w e d e  rutte.  i %O d. A fluucil) 

R* I. .P. 

Antonius van Merrienboer 
G.1.3.2.3.5.5. 

-Bid voor de Ziel ven Zaliger 

ADRIANA DAMEN 
weduwe van 

Antonius v. Merrienboer 
geboren te Oud-Gastel. 15 April 1853 

.daar overleden, 22 Juni. 1935. 

Dethalve wat mij betreft ik sterf 
tevreden. want wat kan op aarde 
buiten U. o God. mijn hart nog 
bekoren. 

Een .eerelcroon zijn de hooge jaren. 
die op de wegen der gerechtigheid 
gevonden worden. 

De dood der rechtvaardigen is het 
einde der smarten en zorgen. de vol- 
trekking der overwinning. de deur 
des Hemels en de ingang tot de haven 
der zaligheid. 

Zij was een goede en zorgzame 
moeder. bezorgd voor het welzijn 
van bare kinderen. 

Dlerbare kinderen: dit is mijn gebod. 
dat gij elkander bemint. zooals ik 
U bemind heb. houdt God in uwe 
gedachten al de dagen van uw leven 
en toont allen door uw gebed. dat 
gij mij bemind hebt. 

Mijn Jezus. barmhartigheid. 

Geloofd zij Jezus Christus. in het 
Allerheiligste Sacrament. 

Adriana Damen 

adriana van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd johannis koevoets. 
(Aantekeningen: kind: antonius koevoets, gehuwd en 3 kinderen.] 

H.1.3.2.3.5.5.2: 
cornelia van Merrienboer, gehuwd johannis de kok. 
Kinderen: 
1 .  adriana de kok. 
2. josepha de kok. 



H.1.3.2.3.5.5.3: 
petrus josephus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 Oktober 1883, 
gestorven in oud-en nieuw-gaste1 op 2 7  December 1960,  gehuwd petronella van 
oosterhout in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 6 kinderen.] 
Hij had 5 kinderen: 

1.1.3.2.3.5.5.3.1: 
johannis van Merrienboer. 
[Aantekeningen: 2002:  woont te dordrecht.] 

1.1.3.2.3.5.5.3.2: 
jacobus van Merrienboer. 
(Aantekeningen: ongehuwd. ] 

1.1.3.2.3.5.5.3.3: 
antoniuc cornelius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 9 April 1921, 
gestorven in veghel op 1 2  November 1997, gehuwd lena havermans. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.5.3.3.1: 
els van Merrienboer, gehuwd x van sleuwen in heeswijk. 
Kinderen: 
1. bregje. 
2. maartje. 

J.1.3.2.3.5.5.3.3.2: 
jacqueline van Merrienboer. 
(Aantekeningen: woont [2002] te oosterhout samen met theo halin.] 

J.1.3.2.3.5.5.3.3.3: 
peter van Merrienboer, gehuwd suzanne laurey. 
(Aantekeningen: wonen (20021 in con. 1 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.2.3.5.5.3.3.3.1: 
eveline van Merrienboer. 

K.1.3.2.3.5.5.3.3.3.2: 
katrien van Merrienboer. 

1.1.3.2.3.5.5.3.4: 
cornelis johannis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 6  Juni 1922, 
gestorven op 4 Augustus 1991, gehuwd m. bennaers. 

1.1.3.2.3.5.5.3.5: 
adriana maria theresia van Merrienboer, geboren op 6 Januari 1930, gestorven in oud- 
en nieuw-gastel op 1 5 Maart 1983, gehuwd marinus cornelis veraart. 
(Aantekeningen: geen kinderen. 1 

H.1.3.2.3.5.5.4: 
johanna cornelia van Merrienboer, geboren in oud en nieuw-gastel op 2 4  Januari 1886,  
gestorven in oud en nieuw-gastel op 9 Mei 1965, gehuwd wilhelmus van keep. 
Kinderen: 
1. piet van keep woont (2002) in roosendaal. 
2. toon van keep woont (20021 koelestraat te oud-gastel, is aannemer, is gehuwd met 

anneke hagenaars[3 kinderen]. 
3 .  jan van keep, ongehuwd. 
4.  kees van keep, vertrokken naar de noord-oost polder. 
5. riet van keep, geboren 13/02/1920, woont [2002] te  roosendaal. 
6. jaantje van keep, woont (20021 te roosendaal. 
7. joep van keep, woont [2002) te soeburg. 
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H.1.3.2.3.5.5.5: 
josephus cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 6 September 
1888,  gestorven in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Februari 1960.  
(Aantekeningen: ongehuwd.] 

H.1.3.2.3.5.5.6: 
antonius petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Oktober 1893,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 21 September 1975, gehuwd margaretha van steen 
[geboren op 2 0  Oktober 1 9 0 0  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 2 4  Mei 1 9 5 4  in 
oud-en nieuw-gastel]. 
(Aantekeningen: 2 kinderen.] 
Hij had 2 kinderen: 

1.1.3.2.3.5.5.6.1: 
antonius petrus van Merrienboer, geboren op 10 Februari 1926, gehuwd jacqueline 
berendsen geboren 12-1 2-1926, op 2 7  December 1 9 6 0  in breda; ingenieur en 
wethouder in riel. 
[Aantekeningen: woont (20021 te riel.] 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.5.6.1.1: 
wilhelmus van Merrienboer, geboren1 7-1 0-1 964,  gehuwd met m. vonk. 
2 kinderen: 1. floor, geboren op 03-01-2000 

2. bram, geboren 15-1 1-2001 
J.1.3.2.3.5.5.6.1.2: 

rnargaretha van Merrienboer, geboren 1 1-1 2-1 961, ongehuwd. 
J.1.3.2.3.5.5.6.1.3: 

maria van Merrienboer, geboren 13-07-1963, gehuwd met a. van hoeve. 
3 kinderen: 1. floris, geboren 07-09-1 9 9 3  

2. jeroen, geboren 31 -08-1 995  
3.  Pieter, geboren 26-06-1 997  

1.1.3.2.3.5.5.6.2: 
catharina adriana j. van Merrienboer, geboren op 10 Juli 1930, gehuwd petrus adrianus 
bierbooms. 
Kinderen: 
1. johannis antonius p.m. bierbooms, geboren 10/02/1959,gehuwd met cornelia (kitty] 

buckens. 
2 kinderen: 1. amanda cornelia g.c. bierbooms, geboren 11/02/1992 

2, inge johanna p.a. bierbooms, geboren 21  1 /06/1994. 
2. antonius petrus h. m. bierbooms, geboren 17/02/1961, gehuwd met yvonne 

hombrink. 
2 kinderen: 1. petrus gerardus[aldo) bierbooms, geboren 19/05/1997 

2 .  victor antonius catharina bierbooms, geboren 09/01 /l 999. 
3. margaretha catharina johanna bierbooms m geboren 09/06/1967, gehuwd met 

cornelis van vlimmeren. 
1 kind: petrus adrianus c. van Vlimmeren [bas] m geboren 30/05/1999. 

H.7.3.2.3.5.5.7: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Oktober 1893, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel, gehuwd x van roomen. 
(Aantekeningen: 3 kinderen.] 

1.1.3.2.3.5.5.7.1: 
adriana van Merrienboer, gehuwd w. poppelaars. 

1.1.3.2.3.5.5.7.2: 
catharina van Merrienboer, gehuwd frans. 



1.1.3.2.3.5.5.7.3: 
johanna van Merrienboer, gehuwd jan koetsenruijter. 
(Aantekeningen: 1 kind.] 

G.1.3.2.3.5.6: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 7 Augustus 1848, werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 7 Augustus 1848, gestorven in geertruidenberg op 1 7  
September 1923, gehuwd maria dymphna van hassel, op 11 Augustus 1 8 8 8  in oud-en 
nieuw-gastel (geboren op 5 November 1862  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 9 Mei 
1943 in geertruidenberg]. 
[Aantekeningen: uitbater cafe van Merrienboer, gesitueerd op de hoek van het sluiske. 
overleden in het st. agnesgesticht te geertruidenberg. lid van de voortplanting des geloofs.] 
Hij had 5 kinderen: 

H.1.3.2.3.5.6.1: 
francis josephus van Merrienboer, gestorven op 1 1 November 1 970,  gehuwd [ l  "1 maria 
wilhelmina voermans, (2") susane alberta maria elfrink. 
Hij had 4 kinderen: 

1.1.3.2.3.5.6.1.1: [ l ]  
cornelius van Merrienboer, gehuwd fr. rooijakkers. 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.6.1.1.1: 
frans van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.1.1.2: 
marion van Merrienboer. 

1.1.3.2.3.5.6.1.2: ( l ]  
johanna van Merrienboer, gehuwd a. kieviet. 
(Aantekeningen: 1 kind: rene) 

1.1.3.2.3.5.6.1.3: [ l ]  
grace van Merrienboer, gehuwd m. van de broek. 
(Aantekeningen: 2 kinderen: bert, 

frank.] 
1.1.3.2.3.5.6.1.4: (l] 

matthew van Merrienboer, gehuwd n. van den bersselaar. 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.6.1.4.1: 
john van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.1.4.2: 
frans van Merrienboer. 

H.1.3.2.3.5.6.2: 
cornelis josephus f. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Oktober 
1889,  gestorven in rotterdam op 5 Maart 1979,  gehuwd huiberdina radings. 
(Aantekeningen: begraven 10/03/1979 te rotterdam. I 
Hij had 6 kinderen: 

1.1.3.2.3.5.6.2.1: 
cornelius van Merrienboer, gehuwd toos in rotterdam, was werkzaam bij de politie. 
(Aantekeningen: 7 kinderen.] 

1.1.3.2.3.5.6.2.2: 
nelly van Merrienboer, gehuwd karel, 
[Aantekeningen: d.d. 04/12/2000: woont in vancouver b.c. canada. 
2 kinderen: anna, jeff.] 

1.1.3.2.3.5.6.2.3: 
bernhard van Merrienboer, gehuwd mien. 
Hij had 2 kinderen: 
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J.1.3.2.3.5.6.2.3.1: 
ria van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.2.3.2: 
benny van Merrienboer. 

1.1.3.2.3.5.6.2.4: 
rita van Merrienboer, gehuwd frans. 
(Aantekeningen: 2 kinderen: maryke, diny.] 

1.1.3.2.3.5.6.2.5: 
adriana van Merrienboer, gehuwd dirk schurer. 
(Aantekeningen: 2 kinderen: margaret, huwt harrie fruyt van hertog, jeff.] 

1.1.3.2.3.5.6.2.6: 
jeff van Merrienboer, gehuwd nel. 
Hij had 1 kind: 

J.1.3.2.3.5.6.2.6.1: 
robert van Merrienboer. 

H.1.3.2.3.5.6.3: 
bernardus adrianus cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  
Januari 1892, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 4  Januari 1892,  gestorven in 
rotterdam op 1 2  Mei 1980, gehuwd (1 "1 wilhelmina maria van loenhout (gestorven op 1 2  
September 19171, (2'1 adriana catharina van ardenne, op 2 1  Mei 1 9 1 9  in 
geertruidenberg [geboren op 2 5  April 1884  in geertruidenberg en gestorven op 1 8  
Oktober 1968 in rotterdam]. 
[Aantekeningen: 3de huwelijk met hazel eve Ie gros, geboren 29/07/1911 .l 
Hij had 9 kinderen: 

1.1.3.2.3.5.6.3.1: ( l ]  
cornelis jacobus johannes maria van Merrienboer, geboren op 8 September 191 3. 
[Aantekeningen: huwt.] 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.6.3.1.1: 
marie van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.1.2: 
theresa van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.1.3: 
berendowa van Merrienboer. 

1.1.3.2.3.5.6.3.2: [ l ]  
jacobus bernardus petrus antonius van Merrienboer, geboren op 3 September 1 9 1  4.  
(Aantekeningen: huwt.] 
Hij had 5 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.6.3.2.1: 
arthur van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.2.2: 
henery van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.2.3: 
andrea van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.2.4: 
dorothy van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.2.5: 
rita van Merrienboer. 

1.1.3.2.3.5.6.3.3: (21 
martinus f. j. van Merrienboer, geboren op 14 April 1920.  Hij huwt en had 2 kinderen. 
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J.1.3.2.3.5.6.3.3.1: 
bernard van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.3.2: 
johanna van Merrienboer. 

1.1.3.2.3.5.6.3.4: (2) 
maria francisca antonetta van Merrienboer, geboren in geertruidenberg op 1 7  April 
1921, werd gedoopt in geertruidenberg op 1 7  April 1921. 

1.1.3.2.3.5.6.3.5: (2) 
francisca j. c. van Merrienboer, geboren op 9 Juni 1922. 
[Aantekeningen: huwt. uit dit huweijk: andrea, marina.] 

1.1.3.2.3.5.6.3.6: [2) 
maria antonetta jacoba van Merrienboer, geboren in geertruidenberg op 2 1  September 
1923, werd gedoopt in geertruidenberg op 2 1  September 1923.  

1.1.3.2.3.5.6.3.7: (2) 
bernadina m. van Merrienboer, geboren op 29 Maart 1925, gehuwd joseph van der hoff. 
[Aantekeningen: roepnaam bep. 
uit dit huwelijk: 
1. karin van der hoff, geboren 23/10/1954, 
2. andrea van der hoff, geboren 08/02/1956, 
3. peter van der hoff, geboren 13/10/1962.]  

1.1.3.2.3.5.6.3.8: [2) 
catharina maria josephina adriana van Merrienboer, geboren in rotterdam op 2 2  
Augustus 1927, werd gedoopt in rotterdam op 2 2  Augustus 1927, gehuwd william van 
meel. 
[Aantekeningen: roepnaam toos.) 

1.1.3.2.3.5.6.3.9: (2) 
josephus a. van Merrienboer, geboren op 2 5  September 1929. 
[Aantekeningen: huwt.] 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.6.3.9.1: 
bernard van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.9.2: 
hugo van Merrienboer. 

J.1.3.2.3.5.6.3.9.3: 
hans van Merrienboer. 

H.1.3.2.3.5.6.4: 
adriana van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1894, gestorven in Maart 
1977,  gehuwd w. van fessum [geboren in 1894  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: 2 0  kinderen.] 

H.1.3.2.3.5.6.5: 
cornelius john van Merrienboer, geboren op 14 April 1898, gestorven op 2 0  April 1960,  
gehuwd hazel eve legros, op 2 9  April 1932  [geboren in 1 8 9 6  in oud-en nieuw-gastel en 
gestorven op 2 9  April 19961. 
Hij had 4 kinderen: 

1.1.3.2.3.5.6.5.1: 
marilyn lee marie van Merrienboer, geboren op 2 7  November 1933, gehuwd roland 
joseph bienvenu, op 1 5  Februari 1955.  
Kinderen: 
1. colette marie bienvenu, geboren 16/05/1957, huwt brian michael bernard 

29/07/1977, kinderen:shawn michael bernard, geboren 14/03/1979 en scott 
michael bernard, geboren 28/08/1981. 
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2. donna marie bienvenu, geboren 02/10/1958, huwt 
8 2  en [2) louis matthew dowden 30/05/1987. 

[ l ]  timothy campbell 17/04/19- 

3.  arlene marie bienvenu, geboren 24/101 /l 960, huwt don michael masilla 15/01 /83 
4.  james roland bienvenu, geboren 26/06/1961, huwt michele ann groestch 

28/11 /l 985. 
5. steven john bienvenu, geboren 16/04/1963.  

1.1.3.2.3.5.6.5.2: 
jacquelyn marie van Merrienboer, geboren op 9 Juli 1937, gehuwd theodore p. tarride, 
op 13 Oktober 1956.  
2 kinderen: 
1. mark theodore tarride, geboren 07/10/1960,  
2. jeanne marie tarride, geboren 28/01/1961, huwt allen pierson op 18/01/1986, l 

kind: bradley allen pierson.] 
1.1.3.2.3.5.6.5.3: 

rayrnond john van Merrienboer, geboren op 1 5  Mei 1942, gehuwd [ l  O ]  carmelite nibiliek, 
op 2 8  December 1963, (2") linda. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.2.3.5.6.5.3.1: [ l ]  
patrice marie van Merrienboer, geboren op 19 Januari 1965, gehuwd mark favalora, op 
2 7  Oktober 1984.  
[Aantekeningen: 1 kind: matthew raymond favalora, geboren 09/09/1987.]  

J.1.3.2.3.5.6.5.3.2: ( I ]  
charisse rnarie van Merrienboer, geboren op 2 5  Februari 1967, gestorven op 14 Mei 
1968.  

J.1.3.2.3.5.6.5.3.3: [ l ]  
rayrnond john van Merrienboer, geboren op 2 0  Juni 1969. 

1.1.3.2.3.5.6.5.4: 
john cornelius van Merrienboer, geboren op 5 Oktober 1943. 
[Aantekeningen: toegetreden tot de dominicans in maart 1963, kloosternaam brother 
edward.] 

F.1.3.2.3.6: 
petronella van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1809, gestorven in odd-en 
nieuw-gastel op 16 Januari 1885, gehuwd christiaan bierbooms. 

E.1.3.2.4: 
cornelia van Merrienboer, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 1 1 Maart 1768.  

E. 1.3.2.5: 
jacoba helena van Merrienboer, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 3 Februari 1770.  

E.1.3.2.6: 
henrica van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1771. 

E.1.3.2.7: 
francijna van Merrienboer, geboren in oud-gastel in 1773, gehuwd marijn vroegrijk, op 21 
Mei 1 7 9 7  in hoeven [geboren in rucphen). 
(Aantekeningen: ondertrouw te hoeven, 06-05-1 797. 
woont bij huwelijk in hoeven. 
spelling voor- en achternamen beide echtgenoten volgens huwelijksackte. 
bij huwelijksbekendmaking te rucphen: 
spelling voor- en achternaam: marienboer francisca. 
spelling voornaam echtgenoot: marinus.) 

E.1.3.2.8: 
waltherius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1775. 

E.1.3.2.9: 



wilhelmina van Merrienboer, geboren in nieuw-gastel in 1776, werd gedoopt in oud-en 
nieuw-gastel in 1776,  gehuwd petrus gommers, op 10 Juli 1 8 0 3  in nieuw-gastel [geboren 
in Mei 1 7 7 4  in oudenbosch en gestorven op 3 0  April 1809  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: ondertrouw te nieuw-gastel, 25-06-1 803. 
voornaam in huwelijksakte: willemina. 
voornaam echtgenoot in huwelijksakte: pieter.] 

E.1.3.2.10: 
waltherius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1779.  

simon van Merrienboer, geboren in oud-gastel op 1 9  Augustus 1729,  werd gedoopt in 
oud-gastel op 1 9  Augustus 1729, gehuwd [ l 0 ]  elisabeth vreugden, op 2 1  December 
1755  in oud-gastel [geboren in roosendaal], [2"] adriana schouw, op 5 Mei 1765  in 
nieuw-gastel in nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: ondertrouw eerste huwelijk te oud-gastel 06-1 2-1 755. 
naam echtgenote eerste huwelijk volgens akte: vreugden elizabeth. eerste echtgenote 
overleden. ondertrouw tweede huwelijk te nieuw-gastel 2004-1  765. 
familienaam volgens akte tweede huwelijk: van merrieboer. 
geboorteplaats volgens akte tweede huwelijk: nieuw-gastel.] 
Hij had 5 kinderen: 

E.1.3.3.1: [ l ]  
maria catharina van Merrienboer, geboren op 2 9  November 1756.  

E.1.3.3.2: [ l ]  
wouter simonse van Merrienboer, geboren in oud-gastel op 1 6  Februari 1759,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 7 April 1844, gehuwd elisabeth van nispen, op 2 8  April 1 7 9 3  in 
oud-gastel [geboren in oud-gastel en gestorven op 6 Februari 18201. 
[Aantekeningen: n. h. ondertrouw te oud-gastel, 13/04/1793. 
r. k. ondertrouw te oud-gastel, 03/04/1793. 
r .  k. en n. h. huwelijk 28/04/1793 te oud-gastel. 
Hij had 7 kinderen: 

F.1.3.3.2.1: 
elisabetha van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  Juni 1794,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 8 Februari 1865, gehuwd jozef luiten. 

F. 1.3.3.2.2: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 3 0  Juli 1796,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 1 8  Februari 1882, gehuwd adriana commissaris, op 8 September 
181  6 in oud-en nieuw-gastel [geboren op 3 0  November 1796  in oud-en nieuw-gastel en 
gestorven op 2 0  Januari 1861 in oud-en nieuw-gastel). 
[Aantekeningen: voornaam mogelijk: cornelius] 
Hij had 10 kinderen: 

G.1.3.3.2.2.1: 
elisabeth van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 2  April 1 8 1  7, gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 3 Januari 1 9 1  0 .  

G.1.3.3.2.2.2: 
hubertus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 'I 0 November 1 8 1  8, 
gestorven in dinteloord op 1 8  Januari 1886. 

G. 1.3.3.2.2.3: 
adriana van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 November 1820, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 9 Februari 1878, gehuwd marinus van hassel in oud- 
en nieuw-gastel [geboren op 2 3  Mei 1832  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 1 5  
Maart 1 9 1  5 in oud-en nieuw-gastel]. 
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G.1.3.3.2.2.4: 
wouter van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 19 Februari 1823,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 8 Juli 1905. 

G.1.3.3.2.2.5: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 11 Februari 1825, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 2 3  April 1907, gehuwd [ l 0 )  maria verschuren in oud- 
en nieuw-gastel [geboren op 2 0  Mei 1829  in leur en gestorven op 2 4  Augustus 1875  in 
prinsland], (2") josina dyrnphna roelands puttiger. 
[Aantekeningen: 2de huweijk met roelands, josina, 2 kinderen 
3de huweijk met puttiger, dymphna, 3 kinderen, zie verder: roelands puttiger josina 
dymphna.] 
Hij had 7 kinderen: 

H.1.3.3.2.2.5.1: ['l] 
cornelius johannis van Merrienboer, geboren in dinteloord op 7 April 1877,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 8 Juli 1919. 

H.1.3.3.2.2.5.2: 
adriana cornelia van Merrienboer, geboren in prinsland op 4 Augustus 1878,  gestorven 
in steenbergen op 9 Mei 1960, gehuwd josephus albertus huybrechts [geboren op 2 3  
Januari 1 8 7 0  in prinsland en gestorven op 6 Juli 1947 in dinteloord). 
[Aantekeningen: prinsland is thans gemeente steenbergen eerder gemeente dinteloord) 

4.1.3.3.2.2.5.3: 
joannes adrianus van Merrienboer, geboren in prinsland op 2 2  Oktober 1879,  gestorven 
in prinsland op 2 8  Maart 1891. 
[Aantekeningen: prinsland is thans gemeente steenbergen, eerder gemeente dinteloord. 
overleden 1 3  dagen na zijn eerste h. communie.) 

H.1.3.3.2.2.5.4: (2) 
adrianus van Merrienboer, geboren in prinsland op 5 Oktober 1881,  gestorven in 
dinteloord op 1 5  Februari 1963. 
[Aantekeningen: prinsland is thans gemeente steenbergen, eerder gemeente dinteloord.) 

H.1.3.3.2.2.5.5: [2) 
johannis van Merrienboer, geboren in dinteloord op 14 April 1892,  gestorven in oud-en 
nieuw-gastel op 2 5  Mei 1974, gehuwd johanna catharina corsmit, op 2 5  Januari 1922  in 
oud-en nieuw-gastel [geboren op 11 Juni 1901 in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 11 
April 1979  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: zoon uit het derde huwelijk van johannis met puttiger dingena [of 
dymphna].] 
Hij had 8 kinderen: 

1.1.3.3.2.2.5.5.1: 
dymphna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 2  Februari 1923, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 3 0  Maart 1947. 

1.1.3.3.2.2.5.5.2: 
cornelis johannes catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 0  
Maart 1924, gehuwd c. van rijsbergen in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: 3 kinderen: Jan, Joke, Sjef.] 

1.1.3.3.2.2.5.5.3: 
anna maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 December 1925, 
gehuwd w. bernaarts in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 3 kinderen.) 

1.1.3.3.2.2.5.5.4: 
catharina johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 6  December 
1926,  gehuwd j. jongh. 
[Aantekeningen: 1 kind.) 
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1.1.3.3.2.2.5.5.5: 
johannes adrianus waltherus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 
November 1 928. 

1.1.3.3.2.2.5.5.6: 
cornelia adriana johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  
November 1930,  gehuwd cornelis petrus luijten in oud-en nieuw-gastel [geboren op 3 
December 1 9 3 0  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 9 Januari 2 0 0 0  in oud-en nieuw- 
gastel]. 
2 kinderen: 1. lydia huwt wim, 

2. pieter huwt rian. 
1.1.3.3.2.2.5.5.7: 

paulina josina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Juli 1932, gehuwd 
cornelis j. van Merrienboer, op 9 Januari 1 9 6 0  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 19 
April 1926  in den bommel, zoon van johannis cornelis van Merrienboer en francina 
wagemans]. 

1.1.3.3.2.2.5.5.8: 
adriana maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  September 1936,  
gehuwd j. balink. 
[Aantekeningen: 3 kinderen.) 

H.1.3.3.2.2.5.6: (2) 
waltherus van Merrienboer, geboren in dinteloord op 1 7  Augustus 1893, gestorven in 
standdaarbuiten op 3 1  Oktober 1944, gehuwd hendrica van caam, op 2 5  Oktober 1 9 2 4  
in oud-en nieuw-gastel [geboren op 2 2  Maart 1898  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 
3 1 Oktober 1 9 4 4  in standdaarbuiten]. 
[Aantekeningen: met vrouw en dochter overleden tijdens de bevrijding,31 /l 0/1944.  
moeder is dymphna of dingena puttiger, derde echtgenote van zijn vader.] 
Hij had 4 kinderen: 

1.1.3.3.2.2.5.6.1: 
dymphna paulina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 9 Maart 1925, 
gestorven in standdaarbuiten op 3 1  Oktober 1944. 
[Aantekeningen: met ouders overleden tijdens de bevrijding, 3 1  /l 0/1944.]  

1.1.3.3.2.2.5.6.2: 
paulina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 September 1926, gehuwd 
christianus rebbens, op l Augustus 1946  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 1 7  Juli 
1 9 2 0  in oud-en nieuw-gastel]. 
Kinderen: 
1.  waltherus rebbens, geboren 24/01 /l 9 4 7  te standdaarbuiten. 
2. marinus rebbens, geboren 22/08/1948 te standdaarbuiten. 

1.1.3.3.2.2.5.6.3: 
cornelis adrianus van Merrienboer, geboren in ossendrecht op 8 April 1930,  gestorven in 
roosendaal op 10 Augustus 1990. 
[Aantekeningen: ongehuwd gebleven. overleden te  roosendaal in ziekenhuis. begraven 
14/08/1990 te standdaarbuiten.] 

1.1.3.3.2.2.5.6.4: 
hendrika adriana van Merrienboer, geboren in standdaarbuiten op 1 6  December 1931, 
gehuwd adrianus marinus francis marie mulders, op 11 November 1 9 6 4  in 
standdaarbuiten [geboren op 2 5  Augustus 1932  in standdaarbuiten en gestorven op 2 1  
Maart 1994 in standdaarbuiten]. 
Kinderen: 
1 .  mulders Walterus Marinus Adrianus Maria, geboren te oudenbosch 08 /01  /l 966.  



2. mulders jacoba henrica paulina maria, geboren te standdaarbuiten 27/05/1968 en 
overleden te amsterdam 1 1 /08/1972. 

H.1.3.3.2.2.5.7: (2) 
paulina josina cornelia van Merrienboer, geboren in dinteloord op 4 Oktober 1894, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 6  Mei 1956, gehuwd johannes van caam in oud-en 
nieuw-gastel [geboren op 9 April 1892  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 1 5  Februari 
1992  in oud-en nieuw-gastel]. 

G.1.3.3.2.2.6: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Oktober 1827,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 10 Oktober 1827, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 
2 7  Februari 1889.  

G.1.3.3.2.2.7: 
adriaan van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  April 1830.  

G. 1.3.3.2.2.8: 
antonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 3 0  Oktober 1832, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 2  Mei 191  1 ,  gehuwd hendrina mulders, op 14 
November 1 8 7 0  in oud-en nieuw-gastel (geboren op 2 4  Oktober 1831  in oud-en nieuw- 
gaste1 en gestorven op 2 9  September 191 4 in oud-en nieuw-gastel]. 
Hij had 2 kinderen: 

H.1.3.3.2.2.8.1: 
henricus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd johanna lauwerijssen, 
op 2 5  Oktober 191 1 in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 2 kinderen: 

1.1.3.3.2.2.8.1.1: 
anthonius van Merrienboer, gehuwd x rubbens in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: woonde op hoeve de heinsberg, daterend uit 1679, vanaf 191 0 tot heden 
in bezit van familie van Merrienboer. Thans (05/12/2000] bewoont door jos en marleen 
van Merrienboer-van Oers.] 
Hij had 7 kinderen: 

J.1.3.3.2.2.8.1.1.1: 
dymphna van Merrienboer, gehuwd w. hendriks in breda. 
(Aantekeningen: 2 kinderen.] 

J.1.3.3.2.2.8.1.1.2: 
johanna van Merrienboer, gehuwd c. akkermans in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: 2 kinderen.] 

J.1.3.3.2.2.8.1.1.3: 
adrianus van Merrienboer, gehuwd g. van oers in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 1 kind] 

J.1.3.3.2.2.8.1.1.4: 
henriette van Merrienboer, gehuwd m. oomen in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 1 kind.] 

J.1.3:3.2.2.8.1.1,5: 
jeannette van Merrienboer, gehuwd j. maas in hoeven. 
(Aantekeningen: 2 kinderen.] 

J.1.3.3.2.2.8.1.1.6: 
cornelis van Merrienboer, gehuwd c. van de riet. 

J.1.3.3.2.2.8.1.1.7: 
henricuc van Merrienboer, n. peeters in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: 2 kinderen: johan en sandra) 
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1.1.3.3.2.2.8.1.2: 
adrianus van Merrienboer, gehuwd maria catharina dirven in oud-en nieuw-gastel [geboren 
op 1 5  Augustus 191 4 in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 2 9  December 1948  in oud- 
en nieuw-gastel]. 

H.1.3.3.2.2.8.2: 
cornelis van Merrienboer. 

G.1.3.3.2.2.9: 
anna maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 7  Februari 1835,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 1 9  Februari 1835, gestorven in oud-en nieuw-gastel op 
2 6  Augustus 1873.  

G.1.3.3.2.2.10: 
johannis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Augustus 1837,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 7  oktober 1860. 

F.1.3.3.2.3: 
antonia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 7  December 1798.  

F.1.3.3.2.4: 
simon van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 5 December 1799, gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 2 November 1878, gehuwd johanna jansen, op 1 2  Mei 1 8 3 4  in 
oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 7 kinderen: 

G.1.3.3.2.4.1: 
elisabeth van Merrienboer, geboren op 1 6  September 1835. 

G.1.3.3.2.4.2: 
anna maria van Merrienboer, geboren op 14 Mei 1837, gestorven in oud-en nieuw-gastel 
op 2 December 1901,  gehuwd m. van wortel. 

G.1.3.3.2.4.3: 
wouter van Merrienboer, geboren op 9 Februari 1840. 

G.1.3.3.2.4.4: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Oktober 1841,  gestorven 
in kruisland op 8 Mei 1924, gehuwd dingena de bruijn, op 6 Januari 1871 in steenbergen 
[geboren op 1 1 April 1 8 4 9  in dinteloord en gestorven op 2 7  Juni 1 91 9 in kruisland]. 
Hij had 8 kinderen: 

H.1.3.3.2.4.4.1: 
simon van Merrienboer, geboren op 1 9  Oktober 1872, gehuwd johanna verheijen. 

H.1.3.3.2.4.4.2: 
rochus van Merrienboer, geboren op 6 Oktober 1874, gestorven in kruisland op 10 
Februari 1968, gehuwd maria cornelia de rooy in kruisland [geboren op 8 April 18741. 
Hij had 2 kinderen: 

1.1.3.3.2.4.4.2.1: 
gertruda van Merrienboer, geboren in kruisland, gehuwd x van eekelen in kruisland. 

1.1.3.3.2.4.4.2.2: 
petronella dingena van Merrienboer, geboren in kruisland, gehuwd petrus cornelis maas 
[geboren in 1899  en gestorven op 2 8  Juli 1984). 

H.1.3.3.2.4.4.3: 
adrianus van Merrienboer, geboren in dinteloord op 1 3  Juli 1876,  gestorven in bergen op 
zoom op 5 November 1961, gehuwd elisabeth van de kasteele. 

H.1.3.3.2.4.4.4: 
anna cornelia van Merrienboer, geboren op 3 Januari 1878.  

H.1.3.3.2.4.4.5: 
wouter van Merrienboer, geboren op 1 3  Juli 1881,  gehuwd maria elisabeth van meer. 



H.1.3.3.2.4.4.6: 
johannes van Merrienboer, geboren in dinteloord op 2 7  Maart 1883, gestorven in 
standdaarbuiten op 2 3  Februari 1966, gehuwd johanna bastiaanse [geboren op 2 0  
Februari 1 8 8 4  in standdaarbuiten en gestorven op 19 April 1963 in standdaarbuiten]. 
Hij had 4 kinderen: 

1.1.3.3.2.4.4.6.1: 
cornelius van Merrienboer, geboren in kruisland op 3 Augustus 1910,  gestorven in 
roosendaal op 2 3  Oktober 1978. 

1.1.3.3.2.4.4.6.2: 
johannes van Merrienboer, geboren op 2 0  Februari 1912, gestorven in bergen op zoom 
op 1 8  Augustus 1977,  gehuwd adriana jochems, op 4 September 1 9 3 8  [geboren op 2 9  
Januari l 91  31. 
Hij had 6 kinderen: 

J.1.3.3.2.4.4.6.2.1: 
laurina van Merrienboer, geboren op 8 September 1939, gehuwd p. maas. 

J.1.3.3.2.4.4.6.2.2: 
johannes van Merrienboer, geboren in Oktober 1943, gehuwd c. valk. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.4.4.6.2.2.1: 
mark van Merrienboer. 

K.1.3.3.2.4.4.6.2.2.2: 
bas van Merrienboer. 

J.1.3.3.2.4.4.6.2.3: 
nicolaas van Merrienboer, geboren op 2 4  Januari 1948, gehuwd c. bernaards. 

Hij had 1 kind: 
K.1.3.3.2.4.4.6.2.3.1: 

jorah van Merrienboer. 
J.1.3.3.2.4.4.6.2.4: 

johanna van Merrienboer, geboren op 19 Mei 1950, gehuwd frans jacob hogervorst. 
[Aantekeningen: kinderen: I zoon en 1 dochter] 

J.1.3.3.2.4.4.6.2.5: 
simon van Merrienboer, geboren op 2 2  Augustus 1952, gehuwd a. van sprundel. 
[Aantekeningen: kinderen: 2 dochters.] 

J.1.3.3.2.4.4.6.2.6: 
cornelia van Merrienboer, geboren op 1 December 1955, gehuwd r .  bosmans. 
[Aantekeningen: kinderen: 1 zoon en 1 dochter.] 

1.1.3.3.2.4.4.6.3: 
simon van Merrienboer, geboren op 2 5  December 1918, gestorven in sittard op 1 2  
September 1 942. 

1.1.3.3.2.4.4.6.4: 
dymphna van Merrienboer, geboren op 3 December 1926. 

H.1.3.3.2.4.4.7: 
maria adriana van Merrienboer, geboren op 2 1  December 1889. 

H.1.3.3.2.4.4.8: 
huberdina van Merrienboer, geboren op 1 1  Januari 1894. 

G. 1.3.3.2.4.5: 
petronella van Merrienboer, geboren op 4 November 1843,  gestorven op 2 Maart 1860.  

G.1.3.3.2.4.6: 
adriaan van Merrienboer, geboren op 2 9  April 1846, gestorven in Juni 1846.  

G.1.3.3.2.4.7: 
adriaan van Merrienboer, geboren op 1 2  Juli 1847,  gestorven in 1867. 
[Aantekeningen: soldaat 5de regiment infanterie breda] 

136  HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



F. 1.3.3.2.5: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 5 December 1802,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 2 4  November 1849,  gehuwd johanna van steen. 

F. 'l .3.3.2.6: 
antonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 7 December 1805,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 6  November 1863,  gehuwd [ l 0 ]  maria buckens, op 
2 5  Mei 1840 in oud-en nieuw-gastel [geboren in 181  5 in oud-en nieuw-gastel], [2"] jacoba 
maas, op 5 Juli 1 8 5 2  in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 13 kinderen: 

G.1.3.3.2.6.1: [ l ]  
elisabeth van Merrienboer, geboren op 4 Augustus 1841,  gestorven op 6 Mei 1928,  
gehuwd marinus huibrechts in dinteloord. 

G.1.3.3.2.6.2: [ l ]  
adriana van Merrienboer, geboren op 1 Augustus 1842, gestorven op 1 3  September 
1842.  

G.1.3.3.2.6.3: ( I ]  
adriana van Merrienboer, geboren op 1 3  November 1843,  werd gedoopt in oud-en nieuw- 
gastel op 1 7  November 1843, gestorven op 2 2  Augustus 1922. 

G. 1.3.3.2.6.4: [ l  ] 
wouter van Merrienboer, geboren op 8 Februari 'l 845,  gestorven op 5 Februari 1847.  

G.1.3.3.2.6.5: ( l ]  
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 Juli 1846,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 19 Januari 1932, gehuwd anna cornelia van sprundel, op 9 
Augustus 1 8 8 0  in dinteloord [geboren op 19 Juni 1 8 5 6  in prinsland en gestorven op 19 
Oktober 1 9 2 5  in oud-en nieuw-gastel). 
[Aantekeningen: roepnaam adriaan.) 
Hij had 7 kinderen: 

H.1.3.3.2.6.5.1: 
johanna catharina van Merrienboer, geboren in bergen op zoom op 1 8  Juli 1872,  
gestorven in standdaarbuiten op 1 5  Juli 1942,  gehuwd johannis magielse in 
standdaarbuiten [geboren op 11 September 1877 in fijnaart en gestorven op 1 5  
September 1949 in oudenbosch]. 
[Aantekeningen: 10 kinderen met veel nakomelingen, veelal wonend te fijnaart en 
standdaarbuiten.) 

H.1.3.3.2.6.5.2: 
antonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 11 December 1882,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 8  September 1959, gehuwd maria kop, op 1 9  Mei 
191 7 in oud-en nieuw-gastel (geboren op 11 Maart 1882  in oud-en nieuw-gastel en 
gestorven op 2 3  Mei 1955  in oud-en nieuw-gastel). 
Hij had 3 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.5.2.1: 
anna cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  April 1918,  
gestorven in breda op 1 5  Januari 1982, gehuwd everardus kromdijk in standdaarbuiten. 
[Aantekeningen: begraven te standdaarbuiten, 19/01 /l 982.) 

1.1.3.3.2.6.5.2.2: 
adriana van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 10 Augustus 1920, gehuwd 
h. van oosterhout, op 2 2  November 1 9 4 3  in oud-en nieuw-gastel. 

JAARBOEK 2002 



Adrianus van Merrienboer, 
G.1.3.3.2.6.5., 
gehuwd met 
Anna Cornelia van Sprundel 

Henricus van Merrienboer, 
H.1.3.3.2.2.8.1, 
gehuwd met 
Johanna Lauwerijssen 
met kinderen: 
Antonius, 1.1.3.3.2.2.8.1.1. 
Adrianus, 1.1.3.3.2.2.8.1.2. 
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1.1.3.3.2.6.5.2.3: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 1  December 1921, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 9  Oktober 1978,  gehuwd cornelia maria van 
steenpaal in oud-en nieuw-gastel (geboren op 1 3  November 1927  in roosendaal en 
gestorven op 2 4  Maart 1983  in oud-en nieuw-gastel). 
(Aantekeningen: begraven 23/10/1978 te oud-en nieuw-gastel.] 
Hij had 1 6  kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.1: 
maria cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  Februari 1947,  
gehuwd a. laros in oud-en nieuw-gastel [geboren in oud-en nieuw-gastel]. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.2: 
cornelia maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 10 Mei 1948, 
gehuwd p. van zundert in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: zoon adrianus van zundert, geboren te roosendaal 07/10/1969, 
overleden te roosendaal 07/10/1969.]  

J.1.3.3.2.6.5.2.3.3: 
anthonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 November 1949, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 November 1949. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.4: 
hendrica van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 November 1949,  gehuwd 
d. laros in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.5: 
anna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 7  November 1950,  gehuwd h. 
van hommel in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.6: 
dymphna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 November 1951,  gehuwd 
p. de klerk in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.7: 
anthonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 Augustus 1953,  gehuwd 
x de nijs in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.8: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 9  Juni 1954,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 2 9  Juni 1954. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.9: 
johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 April 1956,  gehuwd c. van 
peer. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.10: 
adriana van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 2  Februari 1957. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.11: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Juni 1958.  

J.1.3.3.2.6.5.2.3.12: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 5 Juli 1959.  

J.1.3.3.2.6.5.2.3.13: 
lucia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 4  April 1961, gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 2 4  Januari 1963. 

J.1.3.3.2.6.5.2.3.14: 
jacqueline van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 9  April 1962.  

J.1.3.3.2.6.5.2.3.15: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  December 1963,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 2 6  December 1963. 



J.1.3.3.2.6.5.2.3.16: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 2  Mei 1965.  

H.1.3.3.2.6.5.3: 
petrus van Merrienboer, geboren in stampersgat op 2 9  November 1884,  gestorven in 
roosendaal op 2 4  November 1974, gehuwd anna cornelia jongenelen, op 3 Mei 191 5 in 
dinteloord [geboren op 30 December 1 8 8 8  in zegge en gestorven op 2 3  April 1971  in 
stampersgat]. 
[Aantekeningen: begraven te stampersgat 27/11 /1 974.) 
Hij had 6 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.5.3.1: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 2  Februari 191 6, 
gestorven in bergen op zoom op 1 2  Januari 1997,  gehuwd elisabeth jacoba suijkerbuijk in 
's gravenhage. 
[Aantekeningen: begraven te bergen op zoom 16/01/1997. lid van de koninklijke 
nederlandse brigade "prinses irene". drager van het oorlogsherinneringskruis, drager van 
de eremedaille verbonden aan de orde van oranje nassau. roepnaam adrie.] 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.3.1.1: 
peter van Merrienboer, gehuwd klaske in bergen op zoom. 

J.1.3.3.2.6.5.3.1.2: 
annie van Merrienboer, gehuwd fred in brasschaat [belgie]. 

J.1.3.3.2.6.5.3.1.3: 
marc van Merrienboer, gehuwd marielle in alphen aan de rijn. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.3.1.3.1: 
desiree van Merrienboer. 

K.1.3.3.2.6.5.3.1.3.2: 
cean van Merrienboer. 

1.1.3.3.2.6.5.3.2: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  Maart 1918,  gehuwd j. 
korenman in oosterhout. 
[Aantekeningen: 5 kinderen.] 

1.1.3.3.2.6.5.3.3: 
anthonius van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 9 Januari 1920,  gehuwd 
a. van roosendaal in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 7 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.3.3.1: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 September 1949, gehuwd 
c. brouwers in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.3.3.2: 
margaretha van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 7  Augustus 1950,  
gehuwd j. van eekelen in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.3.3.3: 
cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 April 1951,  gehuwd a. 
ijzermans in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.3.3.4: 
johannis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 Februari 1953,  gehuwd e. 
zwijgers in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.5.3.3.5: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 6  Juni 1954,  gehuwd h. 
van triest in oud-en nieuw-gastel. 
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J.1.3.3.2.6.5.3.3.6: 
johanne van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 2  December 1955. 

J.1.3.3.2.6.5.3.3.7: 
franciscus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 8  Augustus 1957.  

1.1.3.3.2.6.5.3.4: 
cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 19 Maart 1921,  gehuwd j. 
de herder, geboren en overleden in oud-en nieuw-gastel [zoon van jan de herder]. 
[Aantekeningen: 2 kinderen.] 

1.1.3.3.2.6.5.3.5: 
johannes franciscus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 10 November 
1922, gestorven in rotterdam op 4 November 1944. 
[Aantekeningen: gefusieerd door duitse bezetter, te rotterdam op 04/11 /l 944.1 

1.1.3.3.2.6.5.3.6: 
franciscus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Augustus 1926,  
gehuwd p. lauwen in rotterdam. 
(Aantekeningen: 2 kinderen.] 

H.1.3.3.2.6.5.4: 
adriana maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 5 Januari 1886,  
gestorven in sint niklaas (belgie] op 1 2  September 1959. 
(Aantekeningen: kloosterzuster tarcisia van de liefdezusters te sint niklaas [belgie]. 
geprofest 20/07/1909. begraven te sint niklaas 15/09/1959.] 

H.1.3.3.2.6.5.5: 
wilhelmina maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 6  Juni 1890,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 8  April 1893. 

H.1.3.3.2.6.5.6: 
johannis cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 2  April 1893, 
gestorven in roosendaal op 2 Mei 1976, gehuwd francina wagemans, op 2 2  April 1921  in 
den bommel (geboren op 5 Juni 1896 in oude tonge en gestorven op 10 Juni 1 9 7 6  in 
roosendaal]. 
Hij had 1 2  kinderen: 

1.1.3.3.2.6.5.6.1: 
cornelia m. van Merrienboer, geboren in den bommel op 3 0  Januari 1922,  gestorven in 
roosendaal op 2 3  Januari 2002, gehuwd johannis hagenaars, op 8 Mei 1948  in oud-en 
nieuw-gastel [geboren op 2 6  Mei 1921 in oud-en nieuw-gastel]. / 

Kinderen: 
l. hagenaars cornelis,geboren den bommel 29/03/1949,huwt van ginneken,m. te 

roosendaal 08 /  12/1972, 
kinderen: 1.  chresta, l 1 /05/1974, 

2. manion, 17/04/1979 en 
3.  ruben jan, 06/12/1982, allen te roosendaal. 

2. hagenaars johannis, geboren den bommel 18/03/1950,huwt van zundert, ha te 
roosendaal, 08/08/1975, 
kinderen: 1.  gijs, 1 1 /04/1977 en 

2. bart, 27/01 /l 979, beiden te roosendaal. 
3 .  hagenaars elisabeth,geboren roosendaal, 22/07/1951, huwt gremmen, peter te 

roosendaal, 23/12/1976, 
kinderen: 1. annalin, 10/12/1980 en 

2. lieselot, 13/11 /l 983, beiden roosendaal. 
4 .  hagenaars, francina, geboren roosendaal 09/04/1953,huwt rommers rene te 

roosendaal, 
kinderen: 1.  sienke, 19/03/81 en 

2. jeltje janne, 07/02/83. 



5.  hagenaars, adrianus, geboren roosendaal 06/01 /l 955. 
6.  hagenaars johanna,geboren 14/08/1957, huwt henk jansen te roosendaal, 

kinderen: 1. rick, 22/10/1982 en 
2. t im,05/10/1987. 

7. hagenaars petrus, geboren 16/08/1960. 
8. hagenaars adriana, geboren 18/08/196,huwt mart feelders. 

kinderen: 1. dominique, 2 1  /l 2/1992, 
2. michelle j.m., 26/07/1996 en 
3.  jules p.c., 28/03/2000. 

1.1.3.3.2.6.5.6.2: 
michael van Merrienboer, geboren in den bommel op 5 Augustus 1923,  gehuwd 
petronella van meer, op 6 Augustus 1949 in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 4 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.2.1: 
johannes van Merrienboer, geboren op 6 Juli 1950, gehuwd wilma megens, op 3 Oktober 
1972  in roosendaal. 
Hij had 3 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.1.1: 
linda van Merrienboer, geboren op 1 7  November 1976. 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.1.2: 
mark milano van Merrienboer, geboren op 2 2  Mei 1980.  

K.1.3.3.2.6.5.6.2.1.3: 
tom diego van Merrienboer, geboren op 8 April 1983. 

J.1.3.3.2.6.5.6.2.2: 
rochus van Merrienboer, geboren in zundert op 1 7  December 1951, gehuwd marjo 
wagenaars, op 20 Oktober 1978.  
Hij had 3 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.2.1: 
martijn van Merrienboer, geboren op 7 Maart 1984. 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.2.2: 
joris van Merrienboer, geboren op 2 4  September 1985. 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.2.3: 
stefan van Merrienboer, geboren op 10 Mei 1988. 

J.1.3.3.2.6.5.6.2.3: 
franciscus van Merrienboer, geboren op 2 December 1956, gehuwd carla boon. 
Hij had 3 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.3.1: 
pad van Merrienboer, geboren op 6 April 1982. 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.3.2: 
britt van Merrienboer, geboren op 1 December 1983. 

K.1.3.3.2.6.5.6.2.3.3: 
kasper jeroen van Merrienboer, geboren op 11 Juni 1987. 

J.1.3.3.2.6.5.6.2.4: 
marianne van Merrienboer, geboren op 2 December 1956, gehuwd cornelius van vleuten, 
op 1 1 April 1980.  
Kinderen: 
1. susan van vleuten, 23/01 /l 984. 
2. lotte van vleuten, 25/04/1986. 
3.  maaike van vleuten,27/01 /l 988. 
4 .  benjamin jan van vleuten, 15/09/1993.] 
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1.1.3.3.2.6.5.6.3: 
adrianus van Merrienboer, geboren in den bommel op 7 Januari 1925, gehuwd cornelia 
van angeren, op 1 Juni 1 9 5 4  in loenen aan de vecht. 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.3.1: 
franka van Merrienboer, geboren in budel op 2 6  Maart 1955,  gehuwd [ l  O] peter velthuis, 
op 2 8  Augustus 1 9 8 1  in amsterdam, [2"] victor raue. 
Kinderen van franka en peter: 
1. tessa veldhuis, 09/04/1985. 
2. franny veldhuis, 10/02/1987. 
3. hester e. veldhuis, 07 /11  /l 988. kind van franka en raue 
4. merle raue, 04/06/1993.]  

J.1.3.3.2.6.5.6.3.2: 
jeroen j. g. van Merrienboer, geboren in budel op 3 0  Maart 1959,  gehuwd ankie 
hersbach. 
[Aantekeningen: jeroen.vanMerrienboer@ou.nl] 
Hij had 3 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.3.2.1: 
bart van Merrienboer, geboren op 14 April 1990.  

K.1.3.3.2.6.5.6.3.2.2: 
jelle van Merrienboer, geboren op 9 April 1992. 

K.1.3.3.2.6.5.6.3.2.3: 
maud van Merrienboer, geboren op I 3  Januari 1994.  

1.1.3.3.2.6.5.6.4: 
cornelis j. van Merrienboer, geboren in den bommel op 1 9  April 1926,  gehuwd paulina 
josina van Merrienboer, op 9 Januari 1 9 6 0  in oud-en nieuw-gqstel [geboren op 2 9  Juli 
1932  in oud-en nieuw-gastel, dochter van johannis van Merrienboer en johanna catharina 
corsmit]. 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.4.1: 
dymphna j. m. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 10 December 1963,  
gehuwd jacques kootwijk. 

J.1.3.3.2.6.5.6.4.2: 
johannes c. m. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Augustus 1967,  
gehuwd tilly de jong. 

1.1.3.3.2.6.5.6.5: 
maria f. van Merrienboer, geboren in den bommel op 5 Oktober 1927, gehuwd m. van 
nispen, op 3 Oktober 1 9 5 0  in oud-en nieuw-gastel [geboren in oud-en nieuw-gastel]. 
Overleden Hoeven 2 2  oktober 1996. 
Kinderen: 
l. simon van nispen, geboren oud-en nieuw-gastel, 20/07/1952, huwt magda 

kluitenberg te oud-en nieuw-gastel, 22/10/1976, 
kinderen: 1 . lasita, 27/03/1979, en 

2. rick, 30/05/1981. 
2. johannis van nispen, geboren standdaarbuiten, 12/10/1953, huwt carien scheele 

14/12/1979, 
kinderen: 1. dwieneke,23/11 /l 983, 

2. anouk,04/10/1985, 
3. jouri,06/05/1988. 

3.  cornelia van nispen, geboren standdaarbuiten, 1 1 /l 2/1956, huwt peter stroeken, 
kind: steef-chretien stroeken, 27/03/1994. 



4.  francina c.m. van nispen, geboren terneuzen, 23/02/1966, huwt lex boerboom, 
kinderen: 1. britt bien, 01 /l 2/1999, 

2. lotte, 01 /07/1997, 
3. thomas tinus, 06/07/2002. 

5. maria m.c.[ marijke] van nispen, geboren terneuzen, 23/10/1967.] 
1.1.3.3.2.6.5.6.6: 

catharina p. van Merrienboer, geboren in den bommel op 2 4  Februari 1929,  gehuwd m. 
j. crul, op 11 Augustus 1 9 5 4  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 1 1 Mei 1 9 2 4  in oud-en 
nieuw-gastel en gestorven op 2 4  Augustus 1993  in 's hertogenbosch]. 
3 kinderen: 
1. francina[francien] crul, geboren te boxtel, 24/05/1955, huwt ad schuurkens, 

kinderen: 1. samier, 01 /05/1983, 
2. jouri, 17/07/1985, 
3.  lara, 24/02/1987, en 
4. levi schuurkens, 22/01 /l 989. 

2. franciscus crul, geboren te  boxtel, 18/12/1957, huwt dorien breuer te 's 
hertogenbosch, 
kinderen: 1. martijn, 27/04/1986, 

2. eline, 25/11 /l 9 9 0  en 
3. jeroen crul, 30/01 /l 992. 

3. marinus j.f.m crul, geboren te 's hertogenbosch, 04/10/1960, huwt ingrid vossebeld, 
kinderen: 1. simone, 17/10/1990, 

2. sander, 02/05/1992 en 
3. merijn crul, 06/05/1994.]  

1.1.3.3.2.6.5.6.7: 
petronella c. van Merrienboer, geboren in den bommel op 11 Oktober 1930,  gehuwd 
antonius verkuilen, op 8 Januari 1 9 7 0  in lieshout. 
a. verkuilen is eerder gehuwd geweest met g. van haaren. uit dit eerste huwelijk 3 
kinderen: 1. johannis, geboren 13/04/1954. 

2. wilhelmina, geboren 07/07/1956. 
3.  petrus, geboren 30/08/1962. 

1.1.3.3.2.6.5.6.8: 
antonius p. van Merrienboer, geboren in den bommel op 11 Mei 1932,  gehuwd catharina 
gommeren, op 1 8  Januari 1958 in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 4 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.8.1: 
antonia f. p. m. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 19 Oktober 1960, 
was gehuwd met koos luijten in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: roepnaam: anita.] 
Kinderen: 
1. niek luijten, 07/10/1987. 
2. britt luijten, 25/03/1993. 

J.1.3.3.2.6.5.6.8.2: 
johannes w. p. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 5  December 1961, 
gestorven in breda op 1 8  November 1998, gehuwd marianne beljaars. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.8.2.1: 
fabienne van Merrienboer, geboren op 1 5  Maart 1995. 

K.1.3.3.2.6.5.6.8.2.2: 
jurrien a. p. g. van Merrienboer, geboren op 1 Maart 1998.  
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6- ~ed:ni  in- uwe geb?den de ziel van 

P zaliger 
Waltherus van, Merrienboer 

geboren te Dinteloord li' Aug. 1893 1 
i diens echtgenoote- , I 

Hendrika van Caam 

i geboreh te Oud-Gastel 22 Maart 1898 
en hun. oudste dochter. 
Bymphna Paulina i geboren te Oud-Gaatel €I Maart 1925 

/ Allen overleden in de angstige nacht van 
31 Oct. 1944 door 'n noodlottig ongeval. 

i Zoo g i j  mi j  ,s morgens komt  zoeken 

I zal i k  e r  niet meer zijn. Want de Heer 
komt op  'n uur als gij e r  niet aan denkt 

Moest dan d e  dood op zoo'n verschrik- 
. 

kelijke wijze 'n einde maken aan de ge- 
lukkig& samenleving in een vroom en  

/ zorgzaam gezin. In eeh ogenblik is  een 
geheel gezin uit elkaar gerukt. Vader. 
Moeder en oudste dochler gingen samen 
naar de  Hemel. Drie kinderen bleven . 

: ouderloos achter in di t  tranendal. Gods. 
plannen zijn onnaspeurlijk." Zijn H. W i l  
zij gezegend. 

Dierbare kinderen wij hadden gehoopt 
nog veel voor U te doen en I J  een scho- 
ne toekomst te verzekeren. 

Blijft vertrouwen op God  en  Maria. Hi j  
zal voor U een liefdevolle Vader, Zij een 
zorgzame Moeder zijn. 
Zoek u w  troost in 't gebed-godvruch- 
t i g  leven en aande H. Tafel des Heren. 

Onderhoudt nauwkeurig wat gi j  van 
u w  Vader en Moeder gezien. gehoord 
en geleerd hebt. Stelt u dagelijks onder 
bescherming van Maria e n  bli jft eensge- 
zind onder elkaar. 

Bidt voor de Ziel van Zaliger 

Joannes Franciscus van Merrienboer 
geboren te Stampersgat 1 0  Nov. 1922 

en overleden te  Rotterdam - ' 
4 November 1944. 

L .;L 

Zalig de man, d ie  de  beproeving doorstaat, 
omdat hij, wanneer hij beproefd is geweest, 
de kroon des levens ontvangt 
Ik heb den goeden strijd gestreden, mijn 
loopbaan geeindigd, het geloof bewaard; nu 
is  mij weggelegd de  kroon der gerechtiy- 
heid. d i e  de Heer mij op den dag der ver- 
gelding zal geven. 
Hij is gevallen, omdat hlj anderen wilde hel- 
pen. In het aanschijn van den dood aan- 
vaardde hlj alleen al le verantwoordelijkheid 
van zijn bereidwill igen liefdedienst en redde 
hij zoo het leven van anderen. , 

Wie z66 sterft, sterft den dood van een 
deugdzame, In de beoefening der hoogste 
Christelijke naastenliefde en als een held. 
Dierbare ouders, broers en zusters, weliswaar 
had ik velangd om nog lang b i j  U te zijn en 
voor U te leven en te  werken. Maar onbe- 
vreesd ben ik den dood ingegaan, omdat ik 
goed deed voor God en den naaste. Helpt 
mij thans door Uwe gebeden I k  zal het U 
vergelden voor den iroon van God. 

Mijn lezus, barmhartigheid. 

A. .van Gaans, Koster, Stampersgat. K 1964 

MONIQUE 

geboren 27 ]uni 1966 i n  Oud-Gastel, 

gestorven 6 Jull 1972 In Oud-Gastel. 

Op 'n zonnige namiddag Is Monlque gestorven 
In de drukte' van het bedrUF te  mldden waar- 
van wU leven en werken. 

De  mannen, de gezinnen, de spelende klnderen, 
de grote wagens, ze horen er allemaal bv. 

Het Is werken en zorgen; het Is succes en 
tegenslag. 
Nu wij di t  lieve kind moeten mlssen, I s  het 
verdriet onzegbaar, maar het Is ook een heel 
zware beproeving. 

Zekerheid en geluk: wv weten dat deze dingen 
i n  dit leven niet blijvend zUn, maar het geloof 
i n  Gods goedheid kunnen ons vast doen ver- 

-trouwen dat Monique gelukklg is en dat wij el- 
kaar i n  dlt verdriet nog beter leren vlnden. 

vader, moeder en zusjes 

Simon van Merrlenboer 
Maria Dirven 
Maaike, Wllleke, Kitty en Yvonne. 

decorte - 
beuselinck pdg e 20.1 

JAARBOEK 2002 



J.1.3.3.2.6.5.6.8.3: 
francina a. c. m. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 6  Juni 1963, 
gehuwd kees dirven. 
[Aantekeningen: kinderen: 
1 . caitlin dirven, 3 1  /03/1990. 
2. mike dirven, 17/09/1992.]  

J.1.3.3.2.6.5.6.8.4: 
wilhelmus a. p. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 6  Juni 1965, 
gehuwd monique. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.8.4.1: 
saskia van Merrienboer, geboren op 1 2  Januari 1993.  

K.1.3.3.2.6.5.6.8.4.2: 
suzanne van Merrienboer, geboren op 2 0  Februari 1995.  

1.1.3.3.2.6.5.6.9: 
petrus a. van Merrienboer, geboren in den bommel op 14 December 1933, gestorven in 
oosterhout op 1 7  Juli 2001, gehuwd margaretha de jong, op 2 8  Januari 1 9 7 0  in breda. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.9.1: 
kallista van Merrienboer, geboren in breda op 7 Juni 1971.  

J.1.3.3.2.6.5.6.9.2: 
marcha van Merrienboer, geboren in breda op 2 9  September 1972.  

J.1.3.3.2.6.5.6.9.3: 
brendon van Merrienboer, geboren in breda op 1 2  April 1975.  

1.1.3.3.2.6.5.6.10: 
johannis c. van Merrienboer, geboren in den bommel op 7 Mei 1935,  gestorven in 
roosendaal op 1 1 December 1999,  gehuwd petronella vogelaars, op 2 1  Augustus 1 9 5 8  
in roosendaal. 
Hij had 4 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.10.1: 
anna m. f. van Merrienboer, geboren in roosendaal op 11 Mei 1959,  gehuwd adrianus 
jongenelen. 
(Aantekeningen: roepnaam: anna. kind: jens jongenelen, 22/05/1989.]  

J.1.3.3.2.6.5.6.10.2: 
johannis c. van Merrienboer, geboren in roosendaal op 2 Mei 1960, gehuwd judith taheij. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.10.2.1: 
johannis van Merrienboer, geboren op 3 0  September 1991. 

K.1.3.3.2.6.5.6.10.2.2: 
annemiek van Merrienboer, geboren op 1 Juni 1993. 

J.1.3.3.2.6.5.6.10.3: 
robertus t. j. van Merrienboer, geboren in kloosterzande op 2 3  Januari 1964,  gehuwd 
danielle versmissen in roosendaal. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.10.3.1: 
tirn r .  j. van Merrienboer, geboren op 9 Januari 1994. 

K.1.3.3.2.6.5.6.10.3.2: 
jorg j. f. van Merrienboer, geboren op 2 4  Augustus 1996. 

J.1.3.3.2.6.5.6.10.4: 
patronella c. f. van Merrienboer, geboren in roosendaal op 19 September 1968, gehuwd 
dion nieuwlaat. 
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Kinderen: 
1. dennie j.p. nieuwlaat, 1997. 
2. michelle p.a. nieuwlaat, 26/04/2001. 

1.1.3.3.2.6.5.6.11: 
franciscus van Merrienboer, geboren in den bommel op 25  Juli 1936, gehuwd gertruda j. 
van dongen, op 10 Augustus 1961 in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 4 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.6.11.1: 
johannis c. f. j. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  Juli 1962,  
gehuwd pernella melissen, op 2 7  November 1987 in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: verbonden aan het centrum voor parlementaire geschiedenis van de 
katholieke universiteit te nijmegen.) 
Hij had 4 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.1.1: 
timon j. f. c. van Merrienboer, geboren op 2 2  November 1993. 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.1.2: 
paulien r .  g. van Merrienboer, geboren op 8 April 1996. 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.1.3: 
marleen f. c. van Merrienboer, geboren op 10 Mei 1998.  

K.1.3.3.2.6.5.6.11.1.4: 
kristan g. m. van Merrienboer, geboren op 2 Augustus 2000. 

J.1.3.3.2.6.5.6.11.2: 
adrianus p. j. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 November 1963, 
was gehuwd (1 "1 olga alexakova, (2'1 catharina van Merrienboer (geboren op 15 Februari 
1 9 6 4  in oud-en nieuw-gastel, dochter van simon adrianus van Merrienboer en m.m.a.c. 
dirven). 

J.1.3.3.2.6.5.6.11.3: 
franciscus c. j. van Merrienboer, geboren in roosendaal op 2 Februari 1966,  gehuwd 
margot van sprundel, op 2 3  Februari 1995  in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 2 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.3.1: 
eva h. van Merrienboer, geboren op 2 5  Juni 1995.  

K.1.3.3.2.6.5.6.11.3.2: 
julia a. van Merrienboer, geboren op 1 9  Juli 1998. 

J.1.3.3.2.6.5.6.11.4: 
hendricus j. a. van Merrienboer, geboren in roosendaal op 2 Februari 1966,  gehuwd 
elisabeth bus, op 3 1  Januari 1997 in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 3 kinderen: 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.4.1: 
merijn f. c. van Merrienboer, geboren op 1 5  Mei 1997. 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.4.2: 
emiel h. van Merrienboer, geboren op 1 Februari 1999. 

K.1.3.3.2.6.5.6.11.4.3: 
diederik van Merrienboer, geboren op 2 6  Juni 2001. 

1.1.3.3.2.6.5.6.12: 
francina j. van Merrienboer, geboren in den bommel op 9 Juni 1941,  gehuwd herman 
kools, op 1 5  Juni 1966  in oud-en nieuw-gastel. 
Kinderen: 
1. francina carolina kools, geboren te roosendaal, 06/07/1967. 
2. josephus johannes kools, geboren te roosendaal, 16/03/1969. 
3.  edwin herman kools, geboren te roosendaal, 05/06/1971, huwt jose van elk in 1998, 



kinderen: 1. thomas h.l. kools, 14/10/1999. 
2. david jozef edwin kools, 1 3/11 /2001. 

H.1.3.3.2.6.5.7: 
adrianus wilhelmus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 6 Januari 1897,  
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 11 Maart 1974,  gehuwd maria aarsen, op 2 5  Juni 
1927  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 8 Mei 1 9 0 0  in oud-en nieuw-gastel en gestorven 
op 2 9  Januari 1 9 7 5  in roosendaal]. 
Hij had 7 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.5.7.1: 
cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 9 Juli 1928,  gehuwd cornelis 
adrianus rebbens in roosendaal [geboren in 1923 in roosendaal en gestorven op 2 3  
December 1 9 9 6  in roosendaal]. 
Kinderen: 
1.  rene rebbens, geboren roosendaal, huwt te roosendaal louise van meel, geboren te 

roosendaal, uit dit huwelijk roe1 rebbens, geboren te roosendaal. 
2. marie jose rebbens, geboren te roosendaal, huwt te roosendaal gerrit van maanen, 

geboren te roosendaal; uit dit huwelijk: anouk, geboren te roosendaal, yoeri, geboren te 
roosendaal.] 

1.1.3.3.2.6.5.7.2: 
josepha van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 Augustus 1930,  gehuwd 
h.j. verbeek in roosendaal. 
[Aantekeningen: 2 kinderen.] 

1.1.3.3.2.6.5.7.3: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 Februari 1931,  overleden 
2 3  juli 1 9 9 9  te Roosendaal,gehuwd maria de bont in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.7.3.1: 
hans van Merrienboer. 

J.1.3.3.2.6.5.7.3.2: 
ad van Merrienboer. 

1.1.3.3.2.6.5.7.4: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 11 Augustus 1932, gehuwd 
harry buckens in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: roepnaam miet. 
4 kinderen: 
1.  marianne, geboren te oud-en nieuw-gastel, 
2. wilhelmus, geboren te oud-en nieuw-gastel, 
3. lianne, geboren te  oud-en nieuw-gastel, 
4. jose. 

1.1.3.3.2.6.5.7.5: 
catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 Oktober 1933,  gehuwd 
jacques hoevenaars in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: roepnaam toos.] 
2 kinderen: 
1. marion, geboren te  oud-en nieuw-gastel, 
2. anja, geboren te oud-en nieuw-gastel. 

1.1.3.3.2.6.5.7.6: 
johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 7  Januari 1935,  gehuwd 
frans den ouden in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: roepnaam jeanne.] 
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1.1.3.3.2.6.5.7.7: 
jozefus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 2  November 1940,  gehuwd 
lisa van der heyden in breda. 
[Aantekeningen: roepnaam jos.] 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.5.7.7.1: 
astrid van Merrienboer, geboren in breda. 

J.1.3.3.2.6.5.7.7.2: 
ronny van Merrienboer, geboren in breda. 

G.1.3.3.2.6.6: [ l )  
cornelia van Merrienboer, geboren op 3 1  Januari 1848,  gehuwd johannis van ginneken in 
waalwijk. 

G.1.3.3.2.6.7: [ l ]  
wouter van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Februari 1849,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel in 1930,  gehuwd p. gijzen in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 10 kinderen: 

H.1.3.3.2.6.7.1: 
antonius van Merrienboer. 

H.1.3.3.2.6.7.2: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd e. lambrechts, op ' 2 0  
Mei 1 922.  
[Aantekeningen: 3 kinderen.] 

H.1.3.3.2.6.7.3: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: trouwde, 2 kinderen.] 

H.1.3.3.2.6.7.4: 
antoinetta van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd x breem. 

H.1.3.3.2.6.7.5: 
johannis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd x vervaart. 

H.1.3.3.2.6.7.6: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: trouwde, 2 kinderen.) 

H.1.3.3.2.6.7.7: 
huberta van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd th. de prenter in 
roosendaal. 

H.1.3.3.2.6.7.8: 
marinus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  September 1882,  
gestorven in oudenbosch op 2 Juni 1969, gehuwd anna maria broos, op 14 Juni 191  3 in 
oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 4 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.7.8.1: 
wouter van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 8 April 1914,  gehuwd c. tak 
in oud-en nieuw-gastel [geboren in oud-en nieuw-gastel]. 
Hij had 4 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.7.8.1.1: 
marinus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1939. 
[Aantekeningen: gehuwd, 3 kinderen.] 

J.1.3.3.2.6.7.8.1.2: 
catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1943. 
[Aantekeningen: gehuwd, 4 kinderen.) 



J.1.3.3.2.6.7.8.1.3: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1944. 
[Aantekeningen: gehuwd, 2 kinderen.] 

J.1.3.3.2.6.7.8.1.4: 
adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1948.  
[Aantekeningen: gehuwd, 1 kind.] 

1.1.3.3.2.6.7.8.2: 
jacoba johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Januari 1917,  
gestorven in roosendaal op 4 November 1978, gehuwd h. keepers in oud-en nieuw-gastel 
[geboren in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: begraven te oud-en nieuw-gastel, 07 /11  /l 978. 
1 2  kinderen.] 

1.1.3.3.2.6.7.8.3: 
hendricus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 11 Maart 191 9, gehuwd 
e. vissenberg in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.7.8.3.1: 
wilhelmus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 Februari 1948, gehuwd 
m. schoonen in roosendaal. 

J.1.3.3.2.6.7.8.3.2: 
hendricus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 December 1952, 
gehuwd e. taks in oud-en nieuw-gastel. 

J.1.3.3.2.6.7.8.3.3: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 8  December 1958, gehuwd j. 
willemse in oud-en nieuw-gastel. 

1.1.3.3.2.6.7.8.4: 
petronella van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 7  Oktober 1926,  gehuwd 
a. hagenaars in oud-en nieuw-gastel. 
[Aantekeningen: 4 kinderen.] 

H.1.3.3.2.6.7.9: 
jacobus christiaan van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1889, gestorven in 
roosendaal op 1 8 Oktober 1969, gehuwd maria konings in roosendaal. 
Hij had 6 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.7.9.1: 
p. van Merrienboer, gehuwd k. jansen. 

1.1.3.3.2.6.7.9.2: 
w. van Merrienboer, gehuwd c. gouverneur. 

1.1.3.3.2.6.7.9.3: 
m.c. van Merrienboer, gehuwd m. spitters. 

1.1.3.3.2.6.7.9.4: 
jeanne van Merrienboer, gestorven in roosendaal op 1 8  Maart 1994, gehuwd kees van 
zinnen. 
[Aantekeningen: leeftijd bij overlijden 7 2  jaar. begraven 23/03/1994 te roosendaal. 
eerder ingeschreven als: a.j.van Merrienboer] 

1.1.3.3.2.6.7.9.5: 
j.a. van Merrienboer, gehuwd j. heynen. 

1.1.3.3.2.6.7.9.6: 
c. a. van Merrienboer, gehuwd antonius van Merrienboer [geboren op 7 Augustus 1 9 1 0  
en gestorven op 10 Mei 1987, zoon van jozephus van Merrienboer en maria vervaart]. 
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H.1.3.3.2.6.7.10: 
hubertus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1899,  gestorven in 
stampersgat op 8 Maart 1969, gehuwd petronella haverkamp. 
Hij had 5 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.7.10.1: 
j. van Merrienboer. 
(Aantekeningen: zuster aeresita] 

1.1.3.3.2.6.7.10.2: 
r. van Merrienboer. 

1.1.3.3.2.6.7.10.3: 
j. van Merrienboer, gehuwd p. lambregts. 
[Aantekeningen: 1 kind.) 

1.1.3.3.2.6.7.10.4: 
I. van Merrienboer, gehuwd a. de bel. 
(Aantekeningen: kinderen.) 

1.1.3.3.2.6.7.10.5: 
w. van Merrienboer, gehuwd b. adriaanse. 
[Aantekeningen: kinderen.] 

G. 1.3.3.2.6.8: [ l ]  \ 

johannis cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 6  Oktober 1850,  
gestorven op 1 8  Oktober 1 850. 

G.1.3.3.2.6.9: [2] 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1854, gestorven op 6 Februari 
1858.  ' 

G.1.3.3.2.6.10: (2) 
cornelia van Merrienboer, geboren op 19 Mei 1856,  gehuwd johannes vriens in dinteloord 
[geboren op 11 December 1862  in dinteloord en gestorven op 2 4  Mei 1944 in oud-en 
nieuw-gastel). 
[Aantekeningen: lid der Heilige.familie. 
uit dit huwelijk: vriens, wilhelmina, geboren te dinteloord, huwt te oud-en nieuw-gastel met 
jansen, clemens, geboren te  oud-en nieuw-gastel, schoenmaker,] 

G.1.3.3.2.6.11: [2]  
petronella van Merrienboer, geboren op 2 5  December 1858,  gehuwd adrianus van de 
klundert, in 1881. 
[Aantekeningen: uit dit huwelijk: van de klundert, antonius, vlasser, 
trouwt te oud-en nieuw-gastel, 8 kinderen. 1 

G.1.3.3.2.6.12: (21 
cornelis van Merrienboer, geboren op 2 8  Augustus 1859,  gehuwd cornelia tak. 

G.1.3.3.2.6.13: (2) 
simon van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 4 Juni 1861,  gestorven in oud- 
en nieuw-gastel op 2 7  Augustus 1939,  gehuwd catharina rijsdijk, op 1 1 Mei 1 8 8 9  in oud- 
en nieuw-gastel [geboren op 2 6  Mei 1865  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 6 
Oktober 1945  in oud-en nieuw-gastel]. 
(Aantekeningen: lid van het genootschap van het h. hart.] 
Hij had 7 kinderen: 

H.1.3.3.2.6.13.1: 
jacoba m. van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd paulus puttiger in 
oud-en nieuw-gastel (geboren op 1 7  Augustus 1878  in oud-en nieuw-gastel en gestorven 
op 30 Oktober 1 9 3 3  in oudenbosch]. 
Kinderen: 
1.  catharina, geboren oud-en nieuw-gastel, 
2.  simon, oud-en nieuw-gastel, 
3. philippus, geboren oud-en nieuw-gastel. 1 



Simon van Merrienboer x Catharina Rijsdijk 
G.1.3.3.2.6.13 

cornelia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd x van oosterhout. 
H.1.3.3.2.6.13.3: 

anthonius adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 September 
1891,  gestorven in dinteloord op 2 1  Maart 1974, gehuwd elisabeth de bruin in oud-en 
nieuw-gastel [geboren op 2 7  Mei 1895 in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 25 Januari 
1 9 6 3  in oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: uitbater cafe de witte leeuw.) 
Hij had 5 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.13.3.1: 
johanna van Merrienboer, gehuwd x huibregts. 

1.1.3.3.2.6.13.3.2: 
anthonia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd jan akkermans. 
[Aantekeningen: 3 kinderen: maria, lizette, john.] 

1.1.3.3.2.6.13.3.3: 
huberta paula van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, gehuwd lou everaers 
[geboren op 3 September 1925  in 's heer arenskerke en gestorven op 2 9  April 1997  in 
roosendaal]. 
[Aantekeningen: geen kinderen.] 
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1.1.3.3.2.6.13.3.4: 
francina van Merrien- 
boer, geboren in oud-en 
nieuw-gastel, gehuwd 
met cees frijters in roo- 
sendaal. 
[Aantekeningen: 
kinderen, waaronder tinie, 
verpleegkundige.] 

1.1.3.3.2.6.13.3.5: 
catharina paulina van 
Merrienboer, geboren in 
oud-en nieuw-gastel op 1 
Januari 1925,  gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 
1 2  Januari 1989,  ge- 
huwd a.c. tak in oud-en 
nieuw-gastel [geboren in 
oud-en nieuw-gastel]. 
[Aantekeningen: begraven 
te oud- en nieuw-gastel, 
17 /01  /l 989. 
zoon j.a.tak.1 

H.1.3.3.2.6.13.4: 
adrianus van Merrien- 
boer, geboren in oud- en 
n ieuw-gaste l  op 8 
Oktober 1 894, gestorven 
in oud-en nieuw-gastel op 
1 2  Oktober 1 9 4 7 ,  
gehuwd wilhelmina dam, 
op 2 4  Juni 1 9 2 4  in oud- 
en nieuw-gastel [geboren 
op 27 Maart 1 8 9 8  in 
oud-en nieuw-gastel en 
gestorven op 8 Maart 
1 9 6 8  in oud-en nieuw- 
gastel]. 
[Aantekeningen: uitbater 
cafe de drie snoeken. 
08 /08 /1920 winnaar 
gouden medaille 2 8  
meter boogschieten olym- 
pische spelen te antwer- 
pen. zie artikel jaarboek 
heemkunde het land van 
gastel 1984.1 
Hij had 4 kinderen: 

Heemkundige kring ontdekt: 

Olympisch goud in 
1920 voor Gastelaar 
J. van Merrienboer 
(Van onze verslaggever) 
OUD GAGTEL - GastelAr 
Frans van Merrienboer heeft 
vlak voor de Olympische Spelen 
in Los Angeles ontdekt dat een 
plaatsgenoot, tevens 'ver familie- 
lid, ooit een gouden, medaille won 
tijdens het vierjaarlijkse evene- 
ment. 

: .  

Op 8 augustus 1920 beklom Janus 
van Merrienboer de hoogste trede 
van het podium tijdens de spelen 
in Antwerpen. Samen met zeven 
ploegmakkers behaalde hij de 
eerste plaats bij. het onderdeel 
'boogschieten, bewegend vogel- 
doel, 28 meter'. 
Frans, voorzitter van de heem- 
kundige kring het Land van 
Gastel, wil zich verder verdiepen 
in het leven en de sportieve pres- 
taties van zijn naamgenoot. In 
oude kranten heeft hij inmiddels 
nadere gegevens gevonden over 
de verrichtingen van Janus van 
Merrienboer tijdens de Olym- 
piade in Antwerpen. 
Het boogschieten op bewegend 
vogeldoel is al jaren geen olympi-, 
sche sport meer. Maar in het be- 
gin van deze eeuw prijkte dit on- 
derdeel nog wel op het program- 
ma. In 1920 namen drie landen 
deel. Behalve Nederland ook Bel- 
gie en Frankrijk. Van Merrien- 
boer schoot met zijn zeven team- 
genoten 3087 punten bijeen op de 
baan. Voldoende om de gouden 
plak in ontvangst te kunnen ne- 
men. De namen van zijn metge- 
zellen: Theeuwis, Van Bussel, 
Packbiers, Van Gaste1 (I), Van 
Gestel, De Brouwer en Willems. 

Ruzie 
Voorafgaand aan de wedstrijd 
vond nog een fikse ruzie plaats 
tussen het Nederlandse team en 
de Belgische organisatie. Het 
conflict ging over, de kleding. De.  
Hollanders kozen voor het schie- 
ten in hemdsmouwen. Onze zui- 
derburen stonden erop dat de 
deelnemers in officeel tenue zou- 
den verschijnen. 
De club van de biina 26-iariee 
kampioen, handbOogschUtte~j 
Concordia Florebit, regelde een 
grote ontvangst in h e t  clubhuis 
De Drie Snoeken. Dit cafe bestaat 
nog in Oud Gastel. Enkele weken 
geleden is de naam van de pui ge- 
haald. De eigenaar, een brouwe- 
rij, zoekt een nieuwe uitbater en 
heeft in afwachting daarvan de 
naam al verwijderd. ,,Jammerw, 
zegt, Frans van Merrienboer, 

Janus van Merrienboer, op la- 
tere leeftijd. Hij was bijna 26 
toen hij in Antwerpen' een gou- 
den medaille bij het boogschieten 
behaalde. 
,,juist nu we ontdekt hebben dat 
daar een Olympische schutter is 
gehuldigd". 

Bloemetjes 
De voorzitters van de schutterij, 
van de harmonie en burgemees- 
ter Mastboom zetten de kam- 
pioen toentertijd uitgebreid in de 
bloemetjes. Gaste1 vierde feest. In 
de Grondwet, de voorloper van 
Brabants Nieuwsblad, uit die ja- 
ren lezen we: ,,Voorzeker een 
grote onderscheiding, niet alleen 
voor de schutter, voor de kegel- 
club Nooit Gedacht (waarvan de 
kampioen ook lid is), voor Gastel, 
maar ook voor heel Nederland". 
Uit de periode na zijn grote suc- 
ces heeft de heemkundige kring 
al een aatital korte kranteberich- 
ten over de schutter verzameld. 
Ook de archieven hebben diverse 
gegevens opgeleverd. Janus van 
Merrienboer werd op 8 oktober 
1894 geboren en stierf op 12 okto- 
ber 1947. Hij was de zoon van Si- 
mon van Merrienboer en Catha- 
rina Rijsdijk, die op de Meir in 
Oud Gaste1 woonden. Hij 
trouwde met Wilhelmina Dam, 
de dochter van de herbergier van 
De Drie Snoeken. Hij nam later 
het cafe nog een tijdje over. 
Frans van Merrienboer gaat in- 
tussen door met zijn speurtocht 
naar gegevens over'zijn naamge- 
noot, die zoveel succes oogstte op 
de Olympische Spelen in Ant- 
werpen. Kranteberichten, foto's 
en verhalen over do Gastelse 
handboogkampioen zijn bij hem 
welkom (telefoon 01651-2033). 



1.1.3.3.2.6.13.4.1: 
catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 14 Mei 1925, gehuwd leo 
de bont in roosendaal. 
Kinderen: 
1. adriana de bont, geboren 18/04/1953. 
2. johannes de bont, geboren 19/06/1958, 
3. wilhelmina de bont, geboren 05/03/1962.]  

1.1.3.3.2.6.13.4.2: 
cornelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 3  Mei 1926,  gestorven op 
8 Augustus 1993,  gehuwd toos mulders, op 2 9  April 1 9 5 3  in oud-en nieuw-gastel 
(geboren op 1 9  Juni 1927  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op l 0  December 1981). 
(Aantekeningen: begraven te oud-en nieuw-gastel.] 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.13.4.2.1: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 3  Februari 1954, gehuwd 
ton. 
[Aantekeningen: roepnaam: mieke.] 

J.1.3.3.2.6.13.4.2..2: 
wilhelmina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 3 Februari 1958, gehuwd 
wil. 
[Aantekeningen: roepnaam: wilma.] 

J.1.3.3.2.6.13.4.2.3: 
andries van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 5  Mei 1969.  

1.1.3.3.2.6.13.4.3: 
simon adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 3 Augustus 1929, 
gestorven in roosendaal op 25  September 2002, gehuwd m.m.a.c. dirven in oud-en 
nieuw-gastel. 
(Aantekeningen: de avondwake voor simon werd gehouden te roosendaal op 
27/09/2002. de uitvaartdienst en de begrafenis vonden plaats te oud-gastel op 
28/09/2002.]  
Hij had 5 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.13.4.3.1: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 8  Oktober 1961,  gehuwd p. 
willemse. 
Kinderen: 1. bob. 

2. ted. 
J.1.3.3.2.6.13.4.3.2: 

wilhelmina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 2  Maart 1963, gehuwd 
a. bus. 
Kinderen: 1.  bart. 

2. veerle. 
J.1.3.3.2.6.13.4.3.3: 

catharina van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 5  Februari 1964, partner 
adrianus p. j. van Merrienboer (geboren op 1 November 1 9 6 3  in oud-en nieuw-gastel, 
zoon van franciscus van Merrienboer en gertruda j. van dongen]. 

J.1.3.3.2.6.13.4.3.4: 
monique van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 7  Juni 1966, gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 6 Juli 1972. 

J.1.3.3.2.6.13.4.3.5: 
yvonne van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 2  Juli 1969, gehuwd jim. 
Kinderen: 1. liam. 

2. lieke 
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1.1.3.3.2.6.13.4.4: 
johanna maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 0  November 1930, 
gestorven in kruisland op 2 2  Februari 2002, gehuwd piet a. de klerk in roosendaal. 
Kinderen: 
1 .  antonius a.p.m. de klerk,geboren 29/04/1958, huwt esther van nispen 

05/07/1985, 
2. wilhelmina, geboren 05/05/1962, huwt peter van de mortel. 
[de avondwake voor johanna maria is gehouden te kruisland op 26/02/2002, 
de uitvaartdienst te kruisland en de crematie te bergen op zoom op 27/02/2002. ]  

H.1.3.3.2.6.13.5: 
hendrika antonia van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 5 Oktober 1896,  
werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 5 Oktober 1896, gestorven in oud-en nieuw-gastel 
op 2 1  November 1955, gehuwd cornelis van Merrienboer in oud-en nieuw-gastel [geboren 
op 8 Juni 1901  in oud-en nieuw-gastel en gestorven op 2 1  Januari 1972  in roosendaal, 
zoon van wouter van Merrienboer en anna cornelia van steen]. 
[Aantekeningen: ondertrouw te oud-en nieuw-gastel. begraven te oud-en nieuw-gastel.] 
Zij had 3 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.13.5.1: 
waltherus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Juli 1926,  werd 
gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 3  Juli 1926,  gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 5  
Mei 1979,  gehuwd adriana cornelia tak in oud-en nieuw-gastel [geboren in oud-en nieuw- 
gastel]. 
[Aantekeningen: begraven te oud-en nieuw-gastel, 18/05/1979. roepnaam waker.] 

1.1.3.3.2.6.13.5.2: 
simon adrianus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 9 Januari 1932,  
werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 9 Januari 1932, gehuwd to van der muuren, op 
1 3  Oktober 1955  in oud-en nieuw-gastel [geboren op 6 Augustus 1933  in oud-en nieuw- 
gastel]. 
[Aantekeningen: burgelijk huwelijk 01 /07/1955. 

1.1.3.3.2.6.13.5.3: 
cornelia catharina antoinetta van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 6  
December 1935,  werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 6  December 1935,  gestorven 
in oudenbosch op 2 2  Juni 1974, gehuwd cornelis antonius houtepen [geboren in 
oudenbosch]. 
[Aantekeningen: begraven te oudenbosch.] 
Kinderen: 
1. erica houtepen, geboren te oudenbosch, 26/12/1959, verpleegkundige. 
2. cees houtepen, geboren te oudenbosch, 23/06/1964, pnem medewerker. 

H.1.3.3.2.6.13.6: 
petrus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 2 8  September 1900, 
gestorven in 's gravenhage op 4 Februari 1962,  gehuwd antonia van den heuvel, op 8 
Februari 1933  in rotterdam [geboren op 2 6  November 1903 in 's gravenhage en 
gestorven op 4 Mei 1973  in 's gravenhage]. 
Hij had 4 kinderen: 

1.1.3.3.2.6.13.6.1: 
cornelis van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 1 7  November 1930, gehuwd 
pietertje beenakker, op 8 September 1954  in rotterdam [geboren op 1 1 December 1 9 3 4  
in rotterdam]. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.13.6.1.1: 
jannetje antonia van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 1 6  Januari 1957,  gehuwd 
r .  w. j. boegborn. 



J.1.3.3.2.6.13.6.1.2: 
cornelia van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 3 0  December 1958.  

J.1.3.3.2.6.13.6.1.3: 
petra van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 1 8  Februari 1964. 

1.1.3.3.2.6.13.6.2: 
catharina van Merrienboer, geboren in 's  gravenhage op 1 7  Maart 1932,  gehuwd w. m 
cenin, op 2 9  Augustus 1952. 
[Aantekeningen: 4 kinderen.) 

1.1.3.3.2.6.13.6.3: 
simon van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 3 December 1933,  gestorven in 's 
gravenhage op 5 Mei 1981, gehuwd c. p. smit. 
Hij had 2 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.13.6.3.1: 
peter van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 1 Maart 1962.  

J.1.3.3.2.6.13.6.3.2: 
ingrid van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 2 2  December 1963.  

1.1.3.3.2.6.13.6.4: 
petrus cornelis van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 2 6  April 1942,  gehuwd 
[ l  O) e. beuger, op 6 November 1 9 7 0  in 's gravenhage, [2"] e. c. roest, op 14 September 
1 9 7 7  in 's gravenhage. 
Hij had 3 kinderen: 

J.1.3.3.2.6.13.6.4.1: [ l )  
angelo sancho antonio van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 2 8  April 1971.  

J.1.3.3.2.6.13.6.4.2: (21 
daniel van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 2 2  September 1978.  

J.1.3.3.2.6.13.6.4.3: (2) 
paul van Merrienboer, geboren in 's gravenhage op 2 8  Februari 1982. 

H.1.3.3.2.6.13.7: 
johanna van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel in 1902, gestorven in delft op 2 
Maart 1976,  gehuwd joop van 's gravenmade [geboren in delft]. 
[Aantekeningen: begraven te delft 06/03/1976. 
Kinderen: 1 .  dorus, 

2. toos, 
3.  coba 

F.1.3.3.2.7: 
maria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 3 Februari 1808,  gestorven in 
oud-en nieuw-gastel op 2 7  November 1884,  gehuwd jacobus meeuwissen. 

E.1.3.3.3: [ l ]  
joanna van Merrienboer, geboren op 7 Augustus 1761. 

E. 1.3.3.4: (21 
henricus van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 1 2  November 1766. 

E.1.3.3.5: (2) 
elisabetha van Merrienboer, geboren in oud-gastel op 2 9  Maart 1768,  gehuwd theodorus 
deijkers, op 3 0  Augustus 1795  in standdaarbuiten [geboren op 2 5  November 1 7 7 2  in 
standdaarbuiten]. 
Kinderen uit dit huwelijk volgens bevolkingsregister: 
1. maria deijkers, geboren 23/05/1796 te standdaarbuiten. 
2. adrianus deijkers, "1 5/01 /l 798" 
3. laurentius deijkers, "1 1 /03/180OW 
4 .  adriana deijkers, "26/05/1802" 
5. cornelia deijkers, "01 /O1 /l 805" 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 



D. 1.3.4: 
elisabetha van Merrienboer, geboren op 1 7  April 1732.  

6.2: 
cornelis wouter michaelis van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel op 10 
September 1670,  werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 10 September 1670, 
gestorven op 2 6  September 1732,  gehuwd elisabeth adriana rijckmans, op 2 7  Mei 1 6 9 1  
in oud-en nieuw-gastel. 
Hij had 8 kinderen: 

(2.2.1: 
eva cornelissen van Merjenboer, geboren in nieuw-gastel, gestorven in oud-en nieuw-gastel 
in 1740,  gehuwd geert meertens de vroom, op 1 2  September 1 7 2 8  in nieuw-gastel 
(geboren in etten]. 
[Aantekeningen: ondertrouw te nieuw-gastel, 28-08-1 728. 
spelling voor- en achternamen beide echtgenoten volgens huwelijksakte.] 

C.2.2: 
cathrina cornelis wouterse van Merjenboer, geboren in nieuw-gastel, gehuwd (1 O] jacob 
adriaensen van de heide, op 1 2  September 1723  in nieuw-gastel [geboren in oud-gastel], 
[2"] dirck van den brand, op 8 December 1743 in oud-gastel in wouw. 
[Aantekeningen: ondertrouw eerste huwelijk te nieuw-gastel, 28-08-1 723.  
spelling namen uit eerste huwelijksakte. 
eerste echtgenoot familienaam ook als van rijen of van reije of van reijen. 
eerste echtgenoot overleden. 
ondertrouw tweede huwelijk te oud-gastel, 16-1 1-1 743.  
spelling voornamen in akte tweede huwelijk: catrijn cornelisse wouterse in aankondiging 
oudenbosch [woonplaats tweede echtgenoot): 
- spelling voornaam tweede echtgenoot: dirk. 
- spelling familienaam: van Merrienboer. 
- spelling voornamen: catharijn cornelissen wouterssen.] 

C.2.3: 
adrianus van Merrienboer, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 2 April 1694, 
gestorven in oud-en nieuw-gastel op 1 3  Mei 171  7. 

C. 2.4: 
maria van Merrienboer, werd gedoopt in oud-en nieuw-gastel op 1 April 1696.  

C.2.5: 
rnaria van Merrienboer, geboren in oud-en nieuw-gastel, werd gedoopt in oud-en nieuw- 
gastel op 2 3  April 1697,  gehuwd [ I  "] cornelius roecken, op 2 0  Juli 171  9 in oud-en nieuw- 
gastel, [2"] jan de mooy, op 2 Februari 1727 in oud-en nieuw-gastel. 

C. 2.6: 
joost wouterse van Merjenboer, geboren in nieuw-gastel, werd gedoopt in oud-gastel op 
1 5  Mei 1699,  gehuwd (1 O] elisabeth jansen seijlmans, [2"] maria aelbregts de backer, op 
10 September 1 7 3 0  in oud-gastel [geboren in oud-gastel]. 
[Aantekeningen: eerste echtgenote overleden. ondertrouw tweede huwelijk te oud-gastel, 
26-08-1 730.  spelling voor- en achternamen beide echtgenoten tweede huwelijk volgens 
akte.] 

C.2.7: 
adriaentjen cornelissen van Meerjenboer, geboren in oud-gastel, werd gedoopt in oud- 
gastel op 5 Augustus 1701,  gestorven in oud-en nieuw-gastel in 1724, gehuwd meerten 
adriaensen meesters, op 1 6  Augustus 1722  in oud-gastel [geboren in oud-gastel]. 
[Aantekeningen: spelling van voor- en achternamen van beide echtgenoten volgens 
huwelijksakte. ondertrouw te oud-gastel, 31-07-1 722.1 



C.2.8: 
getruij cornelissen van Merienboer, geboren in nieuw-gastel, werd gedoopt in oud-gastel 
op 7 Maart 1709,  gehuwd claes jansen van beeck, op 15 Mei 1 7 2 9  in nieuw-gastel 
[geboren in merckblaes[belgie)). 
[Aantekeningen: ondertrouw te nieuw-gastel, 30-04-1 729.  
spelling voor- en achternamen van beide echtgenoten volgens huwelijksakte.) 

GEDENK IN U W  GEBEDEN 
DE ZIEL VAN ZALIGER 

Adriana Gornelia van Merrienboh 
weduwe van 

JOSEPH ALBERTUS HUYBREGTS 

geboren te Dinteloord 4 augustus 1878 
en overleden in Charitas te Steenbergen 
9 mei 1960, voorzien van de H. Sacra- 
menten der zieken. 

Zij scheidde in vrede en voorzien van 
vele vruchten der vreze Gods. 
Zalig degene, die In een hoge ouderdom 
mag opgaan naar God. In oprechtheid 
en eenvoud des harten bewandelde zij 
de weg des Heren : en ging steeds haar 
kinderen, die zij van God mocht ont- 
vangen, voor in geloof en ware gods- 
dienstzin. 
Dierbare kinderen en kleinkinderen : In  
het stervecsuu? begrijpt men zo goed 
de woorden .alles is ijdelheid op  deze 
aarde'. Blijft daarom steeds trouw aan 
God, bemint elkander met een eens- 
gezinde liefde en de vrede van God zal 
Uw deel zijn. Heengaande uit het leven 
vraag ik U slechts een herinnering in 
Uw gebed. 
We bidden U, o Heer, in liefdevolle 
goedheid medelijden te hebben met de 
ziel van Uw dienares Adriana en haar 
onttrokken aan het bederf der sterfelijk- 
heid, deelgenote te maken van de  
eeuwige verlossing. Door Christus onze 
Heer. Amen. 

Zoet Hart van Jezur, 
wees mil genadig 

O p  1 6  Mei 1 9 5 6  overleed te Oud-Gastel 

PAULINA JOSINA CORNELIA 
V A N  MERRIENBOER 

Echtgenote van 

JOHANNES VAN CAAM 

nadat zij war voorzien van de H.H. Sacramenten der 

Stervenden. - 

Zij werd op 4 October 1894 ie Dinteloord 

geboren. 
- - 

De beste moeder is ongeiwijfeld zij, die alleen maar 
leeft voor de deugd en hei welzijn van haar kinderen. 

Daar zij door haar goedheid en haar eenvoud een 
rechtschapen en hoogstaande vrouw was. zal zij bij 
ieder die haar kende in dankbare herinnering blijven 
voortleven. 

Moeder is heengegaan . . . dat doet ons pijn. maar 
we moeien God danken die ons in haar zo'n goede 
moeder gaf. 

Dierbare echiyenoot. heb dank voor uw omringende 
tietde. Al te gauw werd ik door de dood van uw zijde 
weggerukl. Gods H. Wil geschiede. Waes niet iroos- 
ieloos want in de hemel zien we elkander ierug, om 
daar voor eeuwig volkomen gelukkig ie zijn. 

Dierbare kinderen, volgt 't voorbeeld van uw moeder 
na. Ik vetlaai u wel maar miin liefde voor u t l i j l t  
voort bestaan. Vergeet mij niet in uw gebeden lot 
we ramen weer verenigd zijn bij God.  

Mojn Jezus barmhartigheid. 

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 
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INFORMATIE 
HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 

De vereniging, de Heemkundekring 'Het Land van Gastel', stelt zich ten doel: 
a. Het dorp Oud Gastel en haar inwoners op elk gebied dat onder heemkunde 

valt, te  bestuderen en te  onderzoeken. 
b. In brede kring belangstelling te wekken voor de geschiedenis van Oud 

Gastel en de bevolking. 
c. Te ijveren voor het behoud van het eigen karakter en de schoonheid van 

Gastel en omgeving. 

De vereniqinq tracht dit doel te bereiken door: 
A. Het houden van vergaderingen, lezingen en excursies. 
B. Het benaderen van en samenwerken met instanties en personen, die 

kunnen helpen het gestelde doel te  bereiken. 
C. Het verzamelen van voorwerpen en geschriften, die betrekking hebben op 

heemkunde in de ruimste zin. 

[Statuten der Heemkundekring artikel 2)  

'In de Drie Snoeken' 
De Heemkundekring, opgericht 2 5  november 1980, beschikt over een eigen 
werklokaal, archief en tentoonstellingsruimte in het pand 'In de Drie Snoeken', 
Dorpsstraat 50 t e  Oud Gastel. 

Hier komt elke donderdagavond en dinsdagmiddag een vaste kern van leden 
bijeen om voorkomende werkzaamheden te  verrichten. 

Het museum is geopend voor belangstellenden op donderdagavond van 19.30 
to t  2 1 -00 uur en op zaterdagochtend van 10.00 to t  1 2 . 0 0  uur. 
Op andere tijden na telefonische afspraak. 

JAARCONTRIBUTIE 
De jaarcontributie bedraagt: € 15,OO per persoon 

€ 20,OO per gezin 
€ 7 , 0 0  jeugdleden [tot 18 jaar) 

Bankrelatie 

JAARBOEK 2002 

Bankrekening Rabo: 14 11 37 126 



U kunt bellen of schrijven: 
1. Als u zich op wilt geven als lid. 
2.  Als u informatie wilt hebben. 
3. Voor het ophalen van materialen onder andere boeken, foto's, bidprentjes, 

gereedschap, enzovoort. 

BESTUUR 
Dhr. W. van den Broek, voorzitter 
Noordzeedijk 45,  Stampersgat 
Dhr. J. van de Berg, secretaris 
Markt 6 
Dhr. P. Peeters, penningmeester 
Van Glymesstraat 1 6  
Dhr. Blommerde, lid 
Kerkstraat 2 0  
Mevr. T. Iriks, lid 
Vierschaarstraat 2 4  
Dhr. L. van Leengoed, lid 
Oudendijk 73 
Dhr. F. van Merrienboer, lid 
Oudendijk 7d 
Mevr. J van Staden - Akkermans 
Veerkensweg 5 

telefoon 5 14225 w. broek@wxs. nl 

telefoon 5 1  1469 janvdb@tref. nl 

telefoon 5 1  1 730 

telefoon 5 1 41 84 

telefoon 5 1 2084  

telefoon 5 1  8234  

telefoon 5 1  2033 

telefoon 5 1 299  1 

REISCOMMISSIE 
mevr. A. Peeters-Baaijens 
dhr. J. Blommerde 
dhr. C. Schoonen 
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ONDERHOUD MUSEUM EN MATERIALEN 
De medewerkers voor het onderhoud van het museum en voor de inventarise- 
ring en het onderhoud van materialen van de heemkundekring zijn: 

Mevr. A. Blommerde - Bogaerts 
Dhr. J. Bonnerman 
Dhr. C. Bus 
Dhr. M. Ernest 
Dhr. J. de Jongh 
Dhr. A. Koevoets 
Dhr. G. Muys 

Mevr. A. Peeters - Baaijens 
Dhr. L. van Opdorp 
Dhr. N. Roebroeks. 
Dhr. G. van Rijsbergen 
Dhr. J. van Rijsbergen 
Dhr. A. Schijvenaars 
Dhr. W. Willemse 



LEDENLIJST HET LAND VAN GASTEL 2002 

Mevr. M .  van Aalst-van Nispen Oudenbosch 
Fam. A. Aanraad Oud Gastel 
Fam. M .  Aanraad Oud Gastel 
de heer G. Aanraad Oud Gastel 
Fam. H. van Achterberg Oud Gastel 
de heer F.L. Akkermans Oud Gastel 
de heer P. Akkermans Oud Gastel 
Fam. M. Akkermans Oud Gastel 
Fam. J.G. Akkermans-Schouw Oud Gastel 
Mevr. M. Akkermans-van Zandvliet Oud G. 
Mevr. M .  Akkermans-Verstraten Oud Gastel 
Fam. C. Antens Oud Gastel 
de heer P. Antonissen Roosendaal 
Fam. P. van As Oud Gastel 
Fam. W. van As Oud Gastel 
Fam. H. Baart Oud Gastel 
Farn. L. Bartelen Oud Gastel 
de heer J. van den Berg Oud Gastel 
de heer A. van de Bergh Oud Gastel 
Fam. J. Blommerde Oud Gastel 
Farn. H. Bonnerman Oud Gastel 
Fam. P. Boots Oud Gastel 
de heer J. van de Bosch Oud Gastel 
Mevr. P. van de Bosch-Sep Oud Gastel 
Fam. P. van de Bos-v.d.veeken Oud Gastel 
Mevr. Braat-Aarssen Roosendaal 
Fam. J. Brocatus Oud Gastel 
Fam. A. van den Broek Oud Gastel 
de heer W. van den Broek Stampersgat 
Fam. M. Broeren Hoeven 
Fam. R. Broos Oud Gastel 
de heer P. Broos Roosendaal 
Fam. M. Broos Oud Gastel 
Mevr. C. Broos-Schijvenaars Oud Gastel 
Fam. W. de Bruijn Oud Gastel 
Fam. F.B.M. Buijs Oud Gastel 
Fam. P. Bus Oud Gastel 
Mevr. E. Bus-Brocatus Oud Gastel 
Fam. P. Bus-de Kort Oud Gastel 
Fam. C. Bus-Rombouts Roosendaal 
Fam. A. Bus-van de Vorst Oud Gastel 
Fam. J. Buurstee Oud Gastel 
fam. P. van Caam Stampersgat 
de heer C. van Caulil Hoeven 
Fam. H. Christianen-Mies Weert  
Mevr. G. Claassen-Peeters Stampersgat 
Fam. M .  Coppens Oud Gastel 
Mevr. M. Corsmit-v.d.Lindeloof Oud Gastel 
Fam. C. Damen Oud Gastel 
Fam. M. Danen Oud Gastel 
de heer 0 .  Dierckxsens Kaatsheuvel 
de heer J. Dijkers Oud Gastel 
Fam. J. van Dorst-van Loenhout Oudenbosch 
Fam. A. Engelen-van Poeyer Oud Gastel 
Fam. A. Engelen Etten Leur 
Fam. M Ernest Oud Gastel 
Fam. F. van Etten Oud Gastel 

Mevr. C. van Gastel-Hack Oud Gastel 
Mevr. M. Geers Dinteloord 
Farn. D. Geleijns Oud Gastel 
Farn. R. van Gils Roosendaal 
Farn. C. van Ginneken Zegge 
Fam. J. Goorden-van Achtmaal Oud Gastel 
Mevr. J. Goorden-Buurstee Oud Gastel 
Fam. A. Haasnoot Oud Gastel 
Mevr. A. Hagenaars-Goorden Oud Gastel 
Mevr. J. Hamstra-Bus Eindhoven 
Fam. A. van Hassel Oud Gastel 
Mevr. A. Hazen-van Beek Oud Gastel 
de heer A. van der Heijden Hoensbroek 
Fam. R. Heijnen-van Opdorp Oud Gastel 
Fam. A. Heshof Oud Gastel 
Mevr. L. Heynen-van Aalst Essen 
Mevr. de Hoon Hoeven 
de heer M .  van Hooydonk Oud Gastel 
de heer M. van de Horst Oud Gastel 
Mevr. J. van der Horst-Bus Oud Gastel 
Fam. A. Huysrnans-Peeters Dinteloord 
Mevr. C. Jacobs-Akkermans Oud Gastel 
Farn. T.M. de Jong Oud Gastel 
Fam. J. de Jongh Oud Gastel 
Fam. C. van Kalmthout Oud Gastel 
de heer A. van de Kar Oud Gastel 
Fam. E. van Keep Roosendaal 
de heer W. Kepers Oud Gastel 
de heer B. Kempenaars Oud Gastel 
de heer A. Kerstens Kruisland 
Mevr. G. Kerstens-Rijk Oud Gastel 
Fam. Kerstens-van Opdorp Hoeven 
de heer C. Koenraadt Oudenbosch 
Farn. A. Koevoets Oud Gastel 
Mevr. E. Koevoets-van Nispen Oud Gastel 
de heer M. de Koning W. Plantage 
Farn. J. Konings Hoeven 
Farn. A. Kop-Mies Standdaarbuiten 
Fam. W .  Kop-Speek Oud Gastel 
Fam. H. Lambregts Oud Gastel 
Mevr. D. Larnbregts Oud Gastel 
de heer J. Laros Roosendaal 
Fam. F. Lauwen-van Loenhout Roosendaal 
Fam. J. Lauwerijssen Oud Gastel 
Fam. W .  Lazeroms Roosendaal 
Fam. L. van Leengoed Oud Gastel 
Mevr. J. van Limbergen Oud Gastel 
Fam. C. Li pc Roosendaal 
de heer M .  Lockefeir Oud Gastel 
Fam. G. Logt Oud Gastel 
Fam. A. Luykx Oudenbosch 
Mevr. G. Luykx-Konings Oud Gastel 
de heer P. Luysterburg Eindhoven 
Mevr. J. Luyten Oud Gastel 
Fain. A. Maatjens-Buckens Oudenbosch 
Fam. C. Magielse Oud Gastel 
de heer D. Marcelissen Oud Gastel 



Mevr. M .  van Meer-Aarsen 
Farn. R. Meeuwissen 
Farn. P. Melsen 
Farn. H. van Merrienboer 
Farn. F. van Merrienboer 
de heer P. van Merrienboer 
Farn. C. van Merrienboer 
de heer W .  van Merrienboer 
Farn. J. Moerings-Konings 
de heer J Mol 
Farn. A. Monseurs 
Farn. A. Muijs 
Farn. A. Muijs-Konings 
Fam. A. Mulders-Konings 
Farn. G. Muys 
Farn. A. van Nes 
Farn. E. van Oers 
Farn. L. van Oevelen 
de heer P. van Onzenoort 
Farn. J. Oornen 
Farn. J. van Oosterhout 
de heer M. van Oosterhout 
de heer H. van Oosterhout 
Farn. L. van Opdorp 
Fam. D. Ossenblok 
Farn. G. den Ouden 
Farn. J. Paantjens 
Mevr. L. Paantjens-Laanen 
de heer H. Peeters 
de heer L. Peeters 
Farn. P. Peeters 
de heer J.B. Peeters 
Farn. M. Peeters 
Mevr. W .  de Peyper 
Dhr. A. van Poeyer 
Farn. C. Poppelaars 
de heer R.M. Radernakers 
Farn. W .  de Reyer 
Fam. P. Ribbens 
de heer L. Ribbens 
de heer H. van Rijsbergen 
Fam. J. van Rijsbergen 
Farn. G. van Rijsbergen 
de heer W .  van Rijsbergen 
Farn. Q. 
Mevr. A. 
Farn. M.  
de heer J. 
de heer P. val 
Mevr. M. de 
Fam. P. 
Fam. F. 
Farn. A. 
de heer A.A.P., 

Rijsdijk 
Rijsdijk-Reuvers 
Rockx 
Rockx 
Roernburg 
Rooy-Timmerrnans 
Roozen-Antens 
Schellekens 
Schepers 
Schijvenaars 

Oud Gastel 
Roosendaal 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 

Roosendaal 
Brasschaat 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 

Roosendaal 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Eindhoven 

Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oosterhout 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 

Bunde 
Turnhout 

Apeldoorn 
Roosendaal 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 

Stampersgat 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 
Oud Gastel 

Mevr. A. Schijvenaars Oud Gastel 
~ e v r .  P. Schijvenaars-Jacobs Oud Gastel 
Farn. C. Schoonen-Bierbooms Oud Gastel 
Farn. H. Schouw Oud Gastel 
Mevr. E. Schouw-Akkermans Oud Gastel 
Farn. J. Schouw-Rijpers Zegge 
farn J. Schrauwen Starnpersgat 
Mevr. W .  Schrauwen-van den Bosch Oud G. 
mevr. J. Schrauwen-van Aart Oud Gastel 
Mevr. A. Segers-de Bont Oud Gastel 
Farn. J. S ~ P  Oud Gastel 
de heer M .  Speek Kerken Duitsland 
Mevr. T. van Sprundel-Luyken Oud Gastel 
Mevr. E. van Sprundel-Perdaerns Oud Gastel 
Farn. G. van Staden-Akkerrnans Oud Gastel 
de heer C. Stange Oud Gastel 
de heer A. Sweere Oud Gastel 
Fam. J. Tak Oud Gastel 
Fam. J. Tak Oud Gastel 
de heer J. Theunissen Oud Gastel 
de heer A. Tirnrnerrnans Oud Gastel 
Mevr. M. Tirnmerrnans-Buys Oud Gastel 
Farn. J. Traets Wychen 
Mevr. A. van Unen Oud Gastel 
Farn. J. Uytdewilligen Oud Gastel 
Fam. M .  van de Veekan Oud Gastel 
Mevr. W .  Veraart-Schoonen Fijnaart 
Fam. M. Verhaart-Verbeek Oudenbosch 
Farn. C. Vermeulen Oud Gastel 
Farn. C. Vermunt-Buckens Oud Gastel 
Fam. B. Vermunt-Tak Oud Gastel 
Fam. C. Verstraten-Mies Oud Gastel 
Farn. J. Verstraten Oud Gastel 
Farn. H. Vervaart Oud Gastel 
Farn. A. Voeten Oud Gastel 
Farn. F. Vogelaars Oud Gastel 
Farn. J. Vonk-Noordegraaf Oud Gastel 
Fam. B. Voorbraak-Goossens Oud Gastel 
Farn. L. van de Vorst Oud Gastel 
Farn. J. van de Vorst Oud Gastel 
mevr. C. Vrornans-Speek Oud Gastel 
Farn. A. de Vugt-Balemans Oud Gastel 
Eerw. broeder Servaes Wagernakers Herenthals 
Fam. J. Wagernakers-Tak Oud Gastel 
de heer H. Wezenbeek Oud Gastel 
de heer R. Wierikx Oud Gastel 
de heer W.J. Wijngaards Roosendaal 
Farn. M. Willernse Oud Gastel 
Farn. W .  Willemse-van Nispen Oud Gastel 
Farn. J. Witvoet Oud Gastel 
Farn. D. van Zuilichern Oud Gastel 
Mevr. A. van Zundert Oegstgeest 
Farn. J. van Zundert Oud Gastel 
Mevr. J Segers Oud Gastel 

HEEMKUNDEKRING HET LAND VAN GASTEL 






