Heemkundevereniging Sprang-Capelle
Jaargang 14
Redactieadres: Schoolstraat 20, 5161 ZD Sprang-Capelle, tel. 0416-312210
2020
Redactieleden: Koos Nieuwenhuizen, Piet Pruijssers, Dieter Verbeek, Rien Visser, Netty Waarts

no. 3

september
augustusd
april
j
_______________________________________________________________________________________________________

Van de redactie
U heeft natuurlijk ook al gemerkt dat we in een heel bijzondere tijd leven. Het lijkt wel of alles stilgezet is. Wij zijn in de greep van een eng en onvoorspelbaar virus. Maar we moeten er wel mee zien
te dealen. Naast al het persoonlijk leed, lijden er ook allerlei verenigingen onder. Voor onze eigen
veiligheid zijn er in onze heemkundevereniging ook geen activiteiten. Verderop in dit Kostersluik leest
u wat er allemaal niet doorgaat. Even hebben we getwijfeld of
er wel een Kostersluik zou moeten verschijnen. Maar zoals u
ziet zijn er toch nog acht bladzijden met nieuws van uw vereniging.
Voor twee artikelen vraag ik speciaal uw aandacht. Want daar
doen we een beroep op uw geheugen. Of we doen beroep op
uw kennis van verhalen uit uw families of kennissenkring. De
vereniging is op zoek naar mensen die in de schuilkelder in het
Kraanven gezeten hebben. Het is wel lang geleden, maar wie
weet ….
Onze voorzitter heeft zich tot taak gesteld om Joodse onderduikers in ons dorp in kaart te brengen.
En daar heeft hij uw hulp bij nodig.
Ook al zijn er geen activiteiten van onze vereniging, u wordt zelf aan het werk gezet, beter gezegd
denkwerk. U wordt uitgenodigd om die twee oproepen met aandacht te lezen. En breng dat eens te
berde bij familiebezoek of in uw kennissenkring.
Veel leesplezier toegewenst.
Rien Visser

Van de bestuurstafel
De aanhef klopt deze keer niet helemaal. Want de bestuurstafel in ‘Ons Heem’ is
de afgelopen maanden niet in gebruik geweest. Alle bestuursleden behoren tot
de zogenaamde ‘risicogroep’, en bovendien is de vereiste anderhalve meter afstand in ons mooie gebouw ook een belemmering om te vergaderen. Dus werden telefoon, appjes en mail intensief gebruikt voor overleg en om bestuursbesluiten te nemen.
Ook kon de algemene ledenvergadering niet worden gehouden. Wij doen u nu
separaat de benodigde stukken toekomen, zoals de jaarrekening 2019, inclusief
het verslag van de kascommissie en het jaarverslag over 2019. U kunt voor
eventuele nadere toelichting over de cijfers contact opnemen met de penningmeester, en de overige
vragen kunt u stellen via de secretaris.
Nogmaals vragen wij uw aandacht voor de huidige en komende vacatures in het bestuur. Denk er
eens over na of u bestuurlijk een steentje wilt bijdragen aan deze mooie vereniging.
Wij merken ook dat de leden de coronatijd gebruiken om zolders en schuurtjes op te ruimen. Diverse
leden kwamen boeken, foto’s en objecten afgeven bij bestuursleden. Hartelijk dank daarvoor.

In de maanden juli en augustus zorgden Anton van der Galiën, Piet Pruijssers en Rien Visser voor
wekelijkse plaatsing van een beknopt heemkundig verhaal in Weekblad Waalwijk. Hopelijk hebt u
hiervan genoten of gaat u er nog van genieten.
Een goede gezondheid toegewenst en hopelijk spoedig tot ziens!
Piet Pruijssers

Bruggeske 2020-1: Ooggetuigen van WO II
Begin juni konden we Bruggeske 2020-1 laten verschijnen, ondanks het coronagebeuren. Het kreeg
als titel mee ‘Ooggetuigen van WO II’.
Het werd een gevarieerde verzameling van verhalen die bij de betrokkenen, jong als ze toen waren,
nog steeds vooraan in het geheugen staan gegrift.
De reacties op het verschijnen waren overweldigend. Blijkbaar zijn de gebeurtenissen zoals ze verteld
werden bij onze leden nog steeds actueel. We kregen nadere informatie en we kregen complimenten.
Die willen we hierbij graag doorgeven aan allen die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van
dit boekwerk. Ook kregen we veel reacties waaruit bleek dat de verhalen herinneringen losmaakten.
Gezien de vraag naar het boekwerk besloten we om een tweede druk uit te brengen. Er zijn nu meer
dan 600 exemplaren verspreid. U kunt ze verkrijgen bij Koos Nieuwenhuizen:
email:koos@heemkundesprangcapelle.nl; telefoon: 0416-277386.
Ze kosten 15 euro per stuk. Een mooi boekwerk om te hebben of om aan kinderen en kleinkinderen
te geven. Zo krijgen zij ook een beeld van de tijd van toen, 75 jaar geleden.
Hans Dorr, namens de redactie van Bruggeske

Gevolgen coronacrisis, ook voor onze toekomstige activiteiten
Alle geplande lezingen en excursies werden en worden helaas afgelast. Ook bleef ‘Ons Heem’ gesloten op de donderdag- en zaterdagmiddagen. Wij bekijken wanneer en op welke manier het verantwoord is om de deuren weer te kunnen openen. Indien gewenst kunt u overigens altijd op afspraak
‘Ons Heem’ bezoeken.
De Open Monumentendag op zaterdag 12 september is afgelast.
De grote excursie naar Amersfoort, inclusief boottocht en stadswandeling op 26 september a.s.
kan vanwege de vereiste coronamaatregelen NIET doorgaan. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.
Wellicht krijgen we volgende jaar een nieuwe kans om Amersfoort te bezoeken.
De lezing van Paul Spapens op 12 oktober over ‘Smokkelen in Brabant’ is eveneens geannuleerd. Momenteel wordt door het bestuur naar mogelijkheden gezocht om deze presentatie op een
andere manier de leden aan te bieden. Als dit technisch mogelijk blijkt, ontvangt u hierover later uitgebreidere informatie.
Ook willen wij binnenkort een bezoek brengen aan de schuilkelder in het Kraanven (zie artikel
hierover) gecombineerd met een rondleiding door Rien Visser in dit verrassende natuurgebied. Ook
hierover zullen wij u nader informeren zodra concrete data en tijden bekend zijn.
Bezoek aan ‘Ons Heem’ wordt weer mogelijk op donderdagmiddagen en op de 1 e zaterdagmiddag
van de maand, tussen 14-16 uur, na telefonische afspraak. Max. 4 personen per bezoek. U kunt
hiervoor bellen naar 0610743364 (Ad Sterrenburg).
Piet Pruijssers

Spreekbeurt
Bent u ook wel eens zenuwachtig geweest voor uw eerste spreekbeurt op school? Voordat je eraan
begint is het ook al moeilijk, want waar houd je een spreekbeurt over? Ik zou zeggen dat iedereen
een voorbeeld moet nemen aan Eske van Beek. Maar wie is Eske?
Zij is een leerling uit groep 5 van de Koningsschool in Landgoed Driessen. Haar spreekbeurt ging over
de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar is heel wat over geschreven. En het is een heel breed onderwerp.
Maar Eske weet daar wel raad mee. Zij houdt haar spreekbeurt over de Tweede Wereldoorlog en
Sprang-Capelle. Keuze genoeg aan onderwerpen. En anders helpt de heemkundevereniging daar wel
bij. De spreekbeurt gaat natuurlijk over Jan de Rooij, en vergeet de strijd bij het Kapelsche Veer niet.

Eske had ontdekt dat er achter de Koningsschool een Duits vliegtuig neergestort was. Ze eindigt met
de bevrijding van Sprang-Capelle.
Maar met alleen woorden en een mooie PowerPointpresentatie
kom je er natuurlijk niet. Je moet ook wat laten zien. Je medeleerlingen moeten ook wat in de handen krijgen. En daar komt
de heemkundevereniging weer om de hoek kijken. Want in ‘Ons
Heem’ staan genoeg spulletjes die je kunt gebruiken bij zo’n
spreekbeurt.
Eske kwam eens neuzen in ons verenigingsgebouw. En wat nam
ze allemaal mee?
Ze had een legerhelm, een veldfles met de kogelgaten erin, het
boekje Grote Jan en kleine Jan, een verduisteringslamp en een
granaat meegenomen naar haar spreekbeurt.
Laat Eske toch ook pech hebben. Helemaal klaar met de spreekbeurt en toen kwam de coronacrisis. Dus wachten maar. Gelukkig mocht ze op 17 mei haar spreekbeurt houden met een
prachtig resultaat: een dikke 8,5.
De PowerPointpresentatie zal bewaard worden in het digitale
archief van onze vereniging.
Iedereen die dit leest, kan aan basisschoolleerlingen doorgeven dat de heemkundevereniging nog
meer dan genoeg onderwerpen en bijpassende spulletjes heeft voor mooie spreekbeurten met hoge
cijfers.
Rien Visser

Oproep, oproep, oproep!
Het kan raar lopen in deze wereld.
In 2015 schreef Koos Nieuwenhuizen een e-mail naar een oud-Sprangenaar in Australië. Regelmatig
schreef hij naar Koos de Jong. Deze keer ging het over de Tweede Wereldoorlog. Het was 70 jaar
geleden dat Sprang bevrijd werd door de geallieerden. In die e-mail schrijft Koos twee zinnetjes die
tot deze oproep geleid hebben.
…….. Veel gezinnen waren vertrokken naar het Kraanven in Loon op Zand. ………
………De volgende morgen besloten mijn vader en moeder toch maar naar het Kraanven te vluchten,
het schieten bleef maar aanhouden en werd heftiger …….
De inhoud van die zinnetjes is duidelijk. Sprang komt onder vuur te liggen van de oprukkende geallieerden en Duitsers. Reden voor inwoners van Sprang om hun heil ergens anders te zoeken. Men trekt
naar het zuiden, richting Loon op Zand. En Koos noemt met name het Kraanven.

Vijf jaar later - in 2020 - bezoekt een inwoner van het Kraanven de site van onze vereniging en leest
die zinnen. Laat zij nu de eigenaar zijn van een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die nog volkomen intact is. Ze is toch wel erg nieuwsgierig wie uit Sprang in die bewuste schuilkelder gezeten
heeft. Maar hoe kom je daar nu achter?

En daar begint een verrassend bezoek aan Martina Elesen. Zij heeft Piet Pruijssers, onze voorzitter,
gebeld met de vraag of hij weet wie in die bewuste schuilkelder ondergedoken heeft gezeten. En als
hij dat niet weet, of er een vraag in ons dorp neergelegd kan worden om erachter te komen wie daar
geschuild heeft.
Zo gaat een balletje rollen. Piet en Rien gaan op bezoek bij
Martina om poolshoogte te nemen. Het toeval wil dat we daar
Anton van der Lee treffen. Ook op uitnodiging van Martina.
Anton is een groot kenner van de streek. Zelfs geboren in het
Kraanven op nummer 8. Voor diegenen die de streek minder
goed kennen: het Kraanven is een buurtschap ten westen van
Loon op Zand. Het buurtschap bestaat eigenlijk maar uit één
straat. Het is al heel oud, het wordt al rond 1300 genoemd en
bestond vroeger uit boerderijtjes. Het Kraanven is te vergelijken met de nederzettingen zoals Venloon, Westloon, de Efteling, het Land van Kleef en Giersbergen.
Anton kent de schuilkelder. Weet ook een stukje geschiedenis
te vertellen. Vroeger had de familie Hoedenvangers uit Tilburg
hier in het Kraanven een landhuis. Het toeval wil dat die familie
eigenaar was van een gerenommeerde hoedenwinkel. Zij hebben in WO II de schuilkelder laten bouwen.
Een prangende vraag aan Anton: hebben er ook mensen ondergedoken gezeten? Hij weet zich nog goed te herinneren dat
er in oktober 1944 19 Duitsers uit de kelder kwamen. Dat is
wel erg precies: 19. Dat klopt, ik stond aan de kant van de weg
die Duitsers te tellen. Maar of er andere mensen
gebruik gemaakt hebben van die schuilkelder is
hem ook onbekend. In 1947 is hij hier voor het
laatst geweest. De kinderen uit de buurt van het
Kraanven speelden in de schuilkelder.
Militairen maakten ook gebruik van de kelder. Bij
sommige oefeningen werden er krijgsgevangenen
gemaakt en die moesten verhoord worden. Dat
kon mooi in die schuilkelder.
Maar dat duurde niet lang, want het gebied wordt
nu afgeschermd door een hek.
Dan gaan we op weg naar de schuilkelder. Netjes
verstopt in een duin. Goed gecamoufleerd onder
het zand en de bomen. Wel met een duidelijke
ingang. Na wat treden sta je in de ruimte die
dienstgedaan heeft als bomvrije schuilkelder. Het ziet er na 75 jaar nog prima uit. Stevig en goed
gebouwd. Beluchtingsgaten zijn nog aanwezig. Echt de moeite waard om te bekijken als monument
dat herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in leven houdt
Maar de hamvraag blijft, wie er gebruik gemaakt heeft van deze schuilkelder. En waren daar ook
mensen uit Sprang bij?
Wij zijn nieuwsgierig naar uw reacties.
Piet Pruijssers en Rien Visser

Oproep voor informatie over Joodse onderduikers
Afgelopen jaar kreeg ik op een zeker moment last van plaatsvervangende schaamte. Men vroeg mij
naar verhalen van enkele personen/families die in de Tweede Wereldoorlog langere tijd Joodse onderduikers hadden gehuisvest. Helaas kon ik in onze archieven
hierover weinig tot geen informatie vinden.
Mijn voornemen is om deze kant van de oorlog in SprangCapelle zo volledig mogelijk in beeld te brengen.
De indrukwekkende geschiedenis van Dov Frohman en de familie Van Tilborgh is bekend, als ook het verhaal van Theo (der
Uhrmacher) en Betsie van Alphen–van Kooperen en het echtpaar Cohen. Beide verhalen zijn in een Bruggeske opgenomen.

Maar er is mij inmiddels bekend dat er veel meer adressen waren in Sprang-Capelle waar Joden kortere of langere tijd zijn ondergedoken geweest.
In het register van Yad Vashem kwam ik, naast de familie Van Tilborgh, meerdere inwoners uit
Sprang-Capelle tegen die de onderscheiding ‘Rechtvaardigen onder de Volken’ hebben ontvangen. De
lijst van ‘The Righteous Among the Nations’ geeft onder ’s-Grevelduin-Capelle en Sprang-Capelle aan:
Adriaan en Cornelia Kemmeren,
Bastiaan en Leonie Verheij,
Karel en Soet Brouwers-Mandemakers,
Hennie Gouda,
Willem en Adriana Haverhals.
Buiten deze namen zijn er ook andere onderduikadressen geweest voor Joden. Wellicht hebt u gegevens en adressen met de bijbehorende namen. U kunt dan contact met mij opnemen. We zijn ook
geïnteresseerd in foto’s en verhalen van Joodse onderduikers en hun onderduikadressen. Alvast hartelijk dank!
Piet Pruijssers; ppruijssers@home.nl
telefoon. 06-51119776; Verzetshof 2, 5161GS Sprang-Capelle.

Kom op meense, gao’de mee langs al de tuînders aon de voartkaant tussen
1955 en 1970
Gaom’me te voet of mee de fiets? We gaon irst mèr aon de Zaandkaant(West) beginnen, veuraon bij
de sporlèèn.
Eerst hadde Urjaon Dekkers, dan gaon we verder mee de blommisterij van Kees en Adje Elsman en
daarnaost Rien van Lôôn.
De volgende is Van der Schaans en Jan Dekkers. Uît het durp van Cappel gekomen en dan d’er tussenin nog Cor Rietveld.
En daor zèn we aongelaand bij Rien Wervers. Uît het Westlaand Geert
Damen gekôômen.
Och en dan den Rooien Cor (Cor v/d Hoek), die hag ’t toch zo vurzien op ’t
vrouwvolk, in z’n deur van ’t ketelhuis waar zelfs z’n hart te vèènen.
Dan Jan Groen mee ernaost Chrissie Mouthaan, die docht as ie z’n kas in
de aluminiumverf zette, dat ie ging glaanzen.
Ook daarnaost nog Herman Pruijs en we gaon deur naor de Zwarte Hannes (Sterrenburg) getrouwd mee Zoete.
Oja dan de plaanken keet, hier wôônde Jantje Rietveld ok uit ’t durp van
Cappel afkomstig.
Ook zaat er nog Ot de Rooij mee z’n blommekes. Mer we gaon verder naar
Teunis Groen (de vader van Jan en Aoike Groen). Die z’n vrouwke was zo
maoger das ze in de schuur over een tuîndersraam liep, zonder de’t glas
krak zei.
Meense dan komme we bij Pieteke de Looier oftewel Piet Spui(broek). De
jonge Piet Spui haj een stel dochters die ok in de tuîn meehielpen.
Dannoch Toon de Bôôn en we zèn al aon ’t kenaoltje. Aan den overkaont
van ’t waotter was er ok nog Piet van Beek.
We gaon omdraaien en over de Vaortkaant(Oost)
terug, daar net veur den Dulvert zaat Hendrik
Mouthaan. naodien Gerret de Stoppert en die
wònde in het huis van Jaonus van Schàtse oftewel
Jaonus de Post. Gerret hai êêrst ne groentewinkel
in’t durp.
Dan mar naor aachteren den Dulvert in, helemaol
an’t end zaat Willem Pruijs, zeun van Urjaon
Pruis, Urjaon was knecht bij Daome. Dan ok noch
Nico van Han van Klaoske (Rosenbrand). Correke
Versteeg en ok Bertje Brom (Kemmeren) die’en
bijnaom had ie omdat ie veur de tuinbouwvereniging ging frezen.

Dan kwam daor Nico Oerlemaans, Gerrit Sterrenburg die wònde daor ok in een plaanken huis, gin
waoterleiding, gas enzo. Ze moesten elken dag veur aon de straot bij ‘t huisken ten halve’ kannen
waoter ophaolen. De volgende waren Gerrit Geenen, Gerrit van Raomsdonk en nog ‘nun Gerrit
Geenen (laoter werkzaam bij ‘De Laatste Eer’). Nouw we zèn wir veur aon de weg, en gaon verder
richting sporlèèn.
Eerst Cor Krens (Qurijns) zeun van Just Krens die daor op dè middenstuk z’n kaffee had.
Dan kwamen wij, mijn opa Sander Sanders en zunne zeun Gerrit Sanders. Vervolgens nog eens Hendrik Mouthaan.
Dan “Otto” =Urjaon Rietveld, ze kwamen hier niet vandaon en ès dè vrouwke ‘m riep, verstonden wij
Urjaon ès Otto, vandaar! Nadien samen mee zènne schôônzeun Willem Pruis.
Urjaoneke van der Schaans is dan aon de burt, en daarnaost Jantje Kerst de zeun van Tontje Kerst
de slager. Den buurman daorvan was Pip Dekkers en ernaost zaat Pieteke Rozenbrand, hij was oorlogsslachtoffer, hij ha’ne scherf in z’n kaok gekregen. Dan un paor stukken waailand en als volgende
Hannes Sterrenburg en Kel Sterrenburg. Meense we zèn er bijna alleen Niek Rietveld nog, net naost
het Stationskoffiehuis. We gaon daor is gauw een lekker bakske koffie drinken bij Peer Pruis, dat
hebben we wel verdiend na zo’n lange waandeling.
Tot nog ’s beste meense!
Groetjes van de Vaortkaant, sorry as ik nog meense vergeten ben.
Sander Sanders

Ontvangen objecten
Van mevrouw E. van Peer-van Heijst ontvingen wij een mooie
set met allerlei schoenmakersgereedschap waarmee haar man
Rien jarenlang heeft gewerkt. Hieronder ook een antieke gietijzeren schoenmakersleest met verschillende voeten. Hartelijk
dank!

Gevonden. Iemand tipte ons dat bij het uitbaggeren van
de spoorsloot langs het Halvezolenpad een groot en
zwaar ornament in de slootkant is gevonden. Graag
zouden wij willen weten waarin dit ornament verwerkt is
geweest.

Waar is dit en waar was dat?
Waar was dat?
Het was deze keer weer een moeilijke puzzel. Maar een handvol leden waagde het toch om de oplossing in te sturen. Helaas zaten er ook foute oplossingen bij. Ik begrijp dat wel, want het is natuurlijk maar een klein voorwerp. En
je oog moet er maar net op vallen. Wellicht zijn er nog andere deurgrendels
die op deze lijken. Maar hier gaat het om de deurgrendel op het adres Kerkstraat 65. Gelukkig kunnen we toch ons flesje wijn kwijt. Dat gaat deze keer
naar Gerda de Haan, Zuidhollandsedijk 11.
Waar is dit?
We rouleren netjes door ons dorp SprangCapelle. Deze keer zijn we aanbeland in
Vrijhoeve. Dit voorwerp op de foto zie je echt op ooghoogte. In het
echt zijn het zwarte vlinders in een fantasiecirkel.
Het voorwerp ziet u deze keer niet langs de doorgaande weg. U
moet even van de hoofdweg af. Zoek het langs de grens met onze
naburige gemeente. Succes!
Bel uw oplossing door naar de redactie van Het Kostersluik, p.a.
Netty Waarts, tel. 0416-312210 of stuur een e-mailtje naar
nwaarts@home.nl, onder vermelding van ‘oplossing puzzel 14.3’.
En vergeet niet uw adres te vermelden.
Onder de goede oplossers wordt een fles wijn verloot.
Ad Wagemakers

Wie kent ze?
Hartelijk dank voor uw reacties op de groepsfoto in het vorige Kostersluik. Wij hopen dat u weer lekker gepuzzeld hebt. Krijgen we nu veel reacties? Zeven personen hebben gereageerd, van wie twee
met veel namen. Maar er blijven wel problemen bestaan wanneer verschillende personen met verschillende namen komen. Maar dat kan natuurlijk ook niet anders met een foto uit 1947. Als u twijfelt
aan 1947 dan formuleren wij dat anders: een foto van net na de Tweede Wereldoorlog.
Het is een foto van de muziekvereniging ‘Kunst na Arbeid’ uit Capelle.
Maar als u onderstaande lijst bekijkt, ziet u hier en daar nog een vraagteken
staan. Bekijk de foto nog eens goed en help ons dan aan de juiste naam bij
het betreffende nummer. Reageer gerust wanneer de naam verkeerd gespeld is.
Een leuke reactie kwam van mevrouw Kooter-Cové. De muziekvereniging
van de foto oefende een aantal jaren in het café van haar vader, ‘De Witte
Brug’ op de hoek van de Nieuwevaart en de Poolsestraat. Voor die tijd kwamen zij bijeen in de lagere school van Capelle. Maar in de oorlog was de
school zodanig beschadigd dat zij daar niet meer terechtkonden en daarom
weken ze uit naar café ‘De Witte Brug’. De foto is volgens haar genomen
rond 1947 op het podium in de zaal van het café. Zo leerde zij veel leden
kennen. Het vaandel werd ook bewaard door de familie Cové.
Mevrouw Kroeze-Sterrenburg leverde de meeste namen. Haar vader staat
ook op de foto. Ze had ook nog een aantal foto’s en een krantenknipsel van
het 30-jarige jubileum van onderwijzer Van Nieuwenhuijzen en schonk die
aan onze vereniging.
Nogmaals, als u zeker weet dat een naam niet juist is of bij de goede weet, laat het ons weten: telefoon 0416-277386 en e-mail koos@heemkundesprangcapelle.nl.
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10 Willem Molengraaf
11 Sip Vos
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13 Nico Rosenbrand, brandweerman
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Rien Wervers
Gerrit van Baardwijk
Han Koenen uit het Wolfsnest
Anton of Henk Mouthaan, zoon van 12
Piet Sprangers
Albert Christ of Ad Molegraaf
Ad of Rien van Peer
Leen Cové
Wim de Bas, bestuurslid
Harrie Kommers, secretaris
Toon Kerst, voorzitter
Jos Dankers, dirigent uit Loon op Zand
Dokter Gerlach, beschermheer
Jan Kraak, bestuurslid
Piet Spuijbroek, bestuurslid
Tonie Wagemakers
Corrie Spuijbroek
Tonnie Sprangers
Hans Spuijbroek
Dik Sprangers, zoon van 37
Koos Nieuwenhuizen

Kijk regelmatig op de website van de heemkundevereniging van
Sprang-Capelle e.o.:
www.heemkundesprangcapelle.nl

