Maart 2012 nummer 119

Van de nieuwe voorzitter
André Dingemans
Voor de bijna 500 leden tellende vereniging
vind ik het wel zo gepast om me even aan u
voor te stellen. Geboren (12-01-1947) en
getogen op Hèrel aan de Herelsestraat 68,
toen nog Stationstraat D 132, op een gemengd
boerenbedrijf. Vanuit deze agrarische achtergrond, waar ik erg trots op ben, ben ik via de
Hogere Landbouwschool en diverse agrarische
onderwijsakten bijna
42 jaar
werkzaam
geweest als leraar in het Agrarisch Onderwijs
en nu ben ik inmiddels met pensioen.
Daarnaast combineerde ik het ouderlijk bedrijf
met aanvankelijk alleen extensieve akkerbouw,
later intensieve boomkwekerij. Thans doe ik het
grove onderhoud in de Open Tuinen en vaste
plantenkwekerij van mijn vrouw.
In de spaarzame vrije tijd ben ik jaren lid
geweest van de Juniorkamer Roosendaal waar
veel ervaring kon worden opgedaan met het
organiseren van diverse projecten of
het
mislukken ervan. Je hield er meteen een
waardevol en functioneel netwerk aan over. Na
je veertigste levensjaar moet je de Kamer
verlaten en van daaruit hebben we een
vriendenclub overgehouden die iedere maand
een keer bij elkaar komt, elkaar scherp houdt,
ervaringen uitwisselt, excursies of een feestje
organiseert en dit jaar 25 jaar bestaat.
Bestuurlijke ervaring heb ik jarenlang mogen
opdoen binnen de standsorganisatie van de
ZLM, afdeling Wouw-Ossendrecht, waarvan de
laatste vijf jaar als voorzitter. Vanaf het jaar
2000 heb ik het fusieproces met de regionale
NCB-afdelingen
binnen
de
nieuwe
gemeentegrenzen mede vorm gegeven tot de
huidige ZLTO-afdeling Roosendaal.
Doelstelling nieuwe bestuur
Na enkele moeizame jaren is het huidige
bestuur gelukkig weer op voldoende sterkte met
zeven gemotiveerde en tevens getalenteerde
mensen waarbij we gezamenlijk een nieuwe
eigen vaste structuur van werken hopen te
bereiken. Dat betekent ieder met een duidelijke
taakverdeling en eigen verantwoordelijkheid om
zo efficiënt en goedkoop mogelijk te werken.
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Communicatie per e-mail voor een snelle
tussentijdse terugkoppeling van informatie,
vorderingen of vragen aan elkaar is binnen een
maand al een vaste gewoonte geworden.
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AGENDA
De agenda voor de komende maanden ziet er als
volgt uit:


















Woensdag 11 april bestuursvergadering.
Maandag 30 april Oranjemarkt Heerle.
Zondag 6 mei Geraniummarkt Wouw.
Woensdag 16 mei bestuursvergadering,
Maandag 28 mei (Tweede Pinksterdag) De dag
van de Brabantse Wal.
Zondag 10 juni Braderie/Luikse Markt Wouw.
Woensdag 13 juni bestuursvergadering.
Eind juni jaarlijks uitstapje. Meer informatie volgt.
Woensdag 12 september bestuursvergadering.
Woensdag 10 oktober bestuursvergadering.
Zondag 4 november 14.00 uur zaal In den
Veehandel. Lezing ‘het mysterie van de houten
bommen’ (informatie zie blz 4).
Woensdag 14 november bestuursvergadering.
Vrijdag 16 november. Regionale heemquiz in De
Geerhoek.
Woensdag 12 december bestuursvergadering.
December kerststallentocht.

Strijd om de Vierschaertrofee
Op de jaarvergadering op 2 maart stond
natuurlijk ook de strijd om de Vierschaer-trofee
op het programma. Kees Hoendervangers had

vorig jaar de trofee gewonnen en samen met
Dianne Melis had hij daarom de nieuwe quiz
gemaakt. De krant maakt op maandag na de
vergadering gewag van de strijd en de nieuwe
winnaar. We laten de correspondent hier aan
het woord:
WOUW – Heemkundekringen staan vaak
bekend als verenigingen van mensen met
‘de grijze koppen’. De strijd om de
Vierschaertrofee in Wouw bewees dat dit
lang niet in alle gevallen opgaat. Het jongste
deelnemende lid Owen Hermans (31) was al
die oude, slimme dames en heren te vlug af.
De quiz bestond dit keer uit vijf theorierondes
met
vragen
over
volksliederen,
de
elfstedenkoorts, archeologie, sport en de
Arabische lente.
Maar ook Brabants Heem, overleden in 2011,
de apostelen, brood en ezelsbruggetjes waren
in deze vragen verwerkt. Daarnaast kregen de
deelnemers vijf doevragen op tafel. Puzzels,
sterrenbeeld, oud schrift, snoepjes en verkeerssituaties kwamen langs. De teams waren bij
binnenkomst door loting vastgesteld en
quizmaster Kees Hoendervangers, de winnaar
van vorig jaar, maakte het de deelnemers niet
altijd gemakkelijk met vragen naar afgezette
presidenten, broodsoorten uit het hele land en
archeologische vragen uit een ver verleden.

Kees Hoendervangers feliciteert Owen Hermans,
de winnaar van de quiz. Rechts Dianne Melis die
samen met Kees de quiz samenstelde.

Samen met Dianne Melis had hij de vragen
samengesteld. Het winnende team mocht aan
het eind van de avond de onderlinge strijd aan
gaan met vragen die betrekking hadden op de
Wouwse dorpen. Uiteindelijk ging de trofee
naar Owen Hermans voor René Hermans,
Jules Hoendervangers en Elly Hopmans.
Tussen de quizrondes door werden punten van
de jaarvergadering behandeld. In de persoon
van André Dingemans uit Heerle kreeg de
vereniging een nieuwe voorzitter en er werd
afscheid genomen van Nori Jaspers en Jeroen
van den Beemt als bestuursleden.

Nieuwsbrief digitaal
In de vorige nieuwsbrieven hebben wij een
oproep gedaan om uw mailadres door te geven.
De eerste 50 personen hebben zich ondertussen
gemeld om eventuele tussentijdse nieuwsbrieven
digitaal te ontvangen. In verband met de quiz en
de jaarvergadering werd in februari zo’n digitale
nieuwsbrief de deur uit gedaan. Wij willen
nogmaals een oproep doen om uw mailadres
door te geven, zodat onze secretaris u middels de
mail op de hoogte kan houden van de laatste
nieuwtjes binnen de vereniging. Opgeven voor de
digitale nieuwsbrief, kan op het mailadres
secretaris@de-vierschaer-wouw.nl.

Speurtocht naar een klok!
Heemkundevereniging Maas- en Swalmdal werkt in
het gebied tussen Roermond en Venlo. Deze kring
heeft een werkgroep Klokken en Uurwerken en die
heeft een wat groter werkterrein. Deze groep is
momenteel bezig een boekwerk samen te stellen
over uurwerkmakers en hun producten in Middenen Noord-Limburg. De tijd waarin deze
ambachtslieden hun klokken maakten is met name
in de tweede helft van de achttiende en de eerste
helft van de negentiende eeuw. Inmiddels heeft
de
werkgroep
meer
dan
300
klokken
gefotografeerd en tot studieobject gemaakt.
Een klokkenmaker die heel bijzonder de aandacht
heeft, is Joseph Frans van Boom uit Venlo. Hij
leefde van 1806-1844 en had het beroep geleerd
van zijn vader, Petrus van Boom.
Een van de leden van de groep heeft informatie
gekregen dat “iemand” in Wouw, een staande klok
van deze I.F. van Boom bezit. Het handelt om een
daguurwerk met slagwerk op twee bellen en
wekker. De uuraanduiding zou op geschilderd glas
zijn gemaakt. De kat is van mahoniehout. En
ongeveer 2,5 meter hoog. De klok zou een jaar of
vijftien tot twintig geleden in het bezit zijn
geweest van een van onze dorpsbewoners.
Helaas heeft de werkgroep geen aanknopingspunt. De werkgroep zou heel graag met de
eigenaar in contact treden met als doel enkele
foto’s van het uurwerk en de kast maken.
Als tegenprestatie stelt zij graag een rapport van
de bevindingen ter beschikking. Omdat men in
Swalmen geen andere klok van die klokkenmaker
kent, is het voor hen dus heel belangrijk.
Uiteraard wordt er vertrouwelijk met de
informatie omgegaan. In overleg met de eigenaar
wordt besloten of diens naam vermeld mag
worden of dat als bronvermelding bv. wordt

vermeld: uit particulier bezit.

Bestuur Heemkundevereniging Maas- en
Swalmdal,
Wieler 7, 6071 PD Swalmen, tel. 0475-502241

Onbekend Wouw

Hebt u nog ontdekt waar deze steen te
vinden was? Hij is ingemetseld in de muur van
de kapel in de Kloosterstraat. Voor de
mensen die hem met eigen ogen willen zien,
zit hij aan de zijde waar vroeger het plein
van de meisjesschool lag. Dus op de open plek
voor dagcentrum De Rotselaer.

Vrijwilligers gezocht om de
Vierschaerkraam te bemannen
Zoals u in de agenda hebt gezien, is het de
komende maanden druk waar het om
activiteiten op braderieën en markten gaat.
We hebben wel enkele mensen die zich
daarvoor in willen zetten, maar we zijn toch
nog op zoek naar extra krachten.
Het gaat om de Oranjemarkt in Heerle (30
april), de geraniummarkt in Wouw (6 mei), de
Brabantse Waldag op het landgoed (Tweede
Pinksterdag) en de braderie in Wouw (10
juni). Wie interesse heeft, kan zich melden
bij de secretaris op secretaris@devierschaer-wouw.nl.
Mensen
die
niet
beschikken over e-mail of een computer,
mogen ook bellen naar de samensteller van de
nieuwsbrief die dan de gegevens doorgeeft
aan de vereniging. (0165 30 18 21)

Op zoek naar informatie over
Joseph Ball
Op 22 december 2011 stond in BNDeStem een
artikel over soldaat Joseph Ball. Zijn familie is op
zoek naar informatie en Jack Bakker en Hans
Molier zijn namens deze familie op zoek naar
informatie. Wij hebben de belangrijkste zaken uit
het krantenartikel overgenomen.
BERGEN OP ZOOM - Dit is het verhaal van
Joseph Ball, een Britse commando. Hij
overleed op 3 juni 1945, na de Tweede
Wereldoorlog,
neergeschoten
door
een
Nederlandse soldaat in Bergen op Zoom.
,,It happend on a warm Saturday evening when
off-duty fusilier Ball of the Commando was fatally
shot by a trigger-happy Dutch soldier." Zo wordt
zijn dood omgeschreven in het boek The Fighting
Fourth, no 4 Commando at war.
Een boek over de eenheid waar Ball deel van
uitmaakte. Hij was 23 toen hij stierf. Zijn graf is te
vinden op de Britse begraafplaats aan de
Ruytershoveweg in Bergen op Zoom.
Hier begint het verhaal van Jack Bakker uit
Roosendaal. Oud-commando. Woordvoerder van
het Korps Commando Troepen in zijn actieve
periode als kapitein. Jack is in feite nog altijd
commando. Ook al is hij met pensioen, hij
bemoeit zich nog steeds intensief met het
museum van het KCT. En hij is actief op internet.
Onder meer op de site van de Commando
Veteran Association. ,,Op verzoek van de mensen
van die site heb ik alle 88 graven van Britse
commando's op de foto gezet die in Bergen op
Zoom liggen begraven. Die foto's zijn ook op de
site geplaatst.”

En dan komt de familie Ball in beeld. Want Nigel
Ball, een neef van Joseph, ziet de foto van het
graf van zijn oom en neemt contact op met
Bakker. Met de simpele vraag: 'Wat weet je van
mijn oom?' Maar meer dan dat er een graf is in
Bergen op Zoom, weet ook Bakker niet. ,,Daarom

heb
ik
contact
opgenomen
met
de
Geschiedkundige Kring van Bergen op Zoom
en ook met heemkundekring Halcherth." Die
adviseerden de publiciteit te zoeken. Want van
de familie Ball kreeg Bakker een bijzondere
foto. Van het graf van de onfortuinlijke Engelse
soldaat met eromheen vijf mensen. "Misschien
zijn dit de mensen bij wie hij heeft verbleven. Ik
heb begrepen dat Ball was ingekwartierd bij
een familie in Halsteren."
Zijn hoop is dan ook dat er nu nog mensen zijn
die weten wie er op de foto staat. Maar ook
waar de foto is gemaakt. Want dit graf is
duidelijk ergens anders dan op de Britse
begraafplaats. Dat is op zich niet vreemd, want
die begraafplaats is pas later aangelegd.
Aan de andere kant van het Kanaal wachten
Nigel en Julia Ball in spanning af wat de
speurtocht van Bakker oplevert. ,,Ik ga ook nog
in het archief oude kranten doorzoeken om te
kijken of ik iets kan vinden over zijn dood."
In het boek over de eenheid van Ball, waarin
kort aandacht wordt besteed aan diens dood,
staat dat het voorval bijna tot rellen leidde. De
kameraden van Ball zinden op wraak. Het
incident verbaasde iedereen, zo meldt het
boek, omdat de relaties tussen de Britse
commando's en de Nederlandse militairen en
burgers uitstekend waren. Gelukkig, zegt het
boek, werd die band kort na het dodelijke
schietincident weer aangehaald.
Wie informatie heeft kan via mail contact
opnemen met Jack Bakker: w.bakker@home.nl
of met Hans Molier, Susannadonk 123, 4707
WT Roosendaal. Telefoon: 0165 554 531 of 06
1419 9153 en h.molier@kpnmail.nl.
Mogelijk dat iemand uit onze vereniging iets
mee kan vertellen. (Artikel en foto overgenomen uit BNDeStem van 22-12-2011).

Archief Wouw 1971-1996 in te
zien in gemeentearchief Roosendaal
Door de gemeentelijke herindeling van WestBrabant in 1996/1997 is per 1-1-1997 de
zelfstandige gemeente Wouw opgehouden te
bestaan en moest het archief worden afgesloten
en worden bewerkt.
Huub Jonckheere heeft in de tijd dat Wouw was
aangesloten bij het Streekarchief NassauBrabant in Zevenbergen op onderdelen het archief
bewerkt totdat Wouw zijn archieven per 1-1-1997
moest onderbrengen bij het gemeentearchief van
Roosendaal. Sinds 1997 is er onder toezicht van
het gemeentearchief van Roosendaal door
collega’s van het Stadskantoor

aan de verdere selectie van dit archief gewerkt. Van
de oorspronkelijke omvang (88 strekkende meter) is
ca. 35 strekkende meter overgebleven. De
bevolkingsadministratie van die periode berust nog
bij Burgerzaken van Roosendaal en is nog niet
openbaar evenals enkele personeelsdossiers.
In de dossiers zitten veel items die voor historici,
maar ook voor geïnteresseerde Wouwenaren
interessant zijn. Zaken als de uitbreidingplannen na
1971, nieuwbouw en wegaanleg zijn nu voor iedereen
in te zien. Misschien dat daar wel enkele artikelen
voor ons tijdschrift in zitten.

Iets voor U?
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers,
om de Geallieerden te
misleiden, een beetje overal
in
Europa
“Attrappen”
aangelegd.
Deze nepvliegvelden werden soms uitgerust met
valse startbanen en valse
gebouwen, maar altijd met
houten vliegtuigen. Om de
vijand belachelijk te maken,
bombardeerden
(meestal)
Engelse vliegtuigen deze nepvliegvelden met houten
bommen. ‘Wood for Wood’ of ‘Hout voor hout’ was
de toenmalige boodschap.
Zeventig jaar later wordt de zaak van de houten
bommen
door
sommigen
bestempeld
als
indianenverhaal. Maar waar ligt de waarheid?
Blijven de houten bommen een hardnekkige
volkslegende
of
worden
ze
historische
werkelijkheid? De lezing «Het Mysterie van de
Houten bommen» bestaat uit een presentatie over
camouflagetechnieken tijdens WO II en het gebruik
van Houten Bommen.
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