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Algemene gegevens 

Naam:    Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 

Datum oprichting:  31 december 2008 

KvK:    20148050 

Bank:    NL72 RABO 0148 7800 75 

Correspondentie adres:  Aak 37, 4617 GA  Bergen op Zoom 

E-mail:    info@bergenopstoom.nl 

Telefoon:   (06) 46 25 27 20 (Marc van der Steen) 

Website:   www.bergenopstoom.nl 

 

Bestuur stichting 

Het bestuur bestaat in 2014 uit: 

- Toon Franken, voorzitter 

- Gijs Asselbergs, secretaris 

- Marc van der Steen, penningmeester  

- Cees Boerhout 

- Henk Franken 

- Gerrit Groeneweg 

- Willem Heijbroek 

 

Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom 

Industrieel erfgoed is een paraplubegrip dat in Nederland staat voor: alle tastbare getuigen van 

voorbije fasen in de ontwikkeling van bedrijf en techniek. 

Hieronder vallen zowel niet-gebouwde zaken als bedrijfsarchieven, beeld- en geluidscollecties, 

roerend erfgoed (machines, apparatuur), mobiel erfgoed (alle denkbare verkeersmiddelen) als 

gebouwd en infrastructureel erfgoed. Het gebouwde erfgoed omvat een breed scala aan objecten, 

variërend van productie (bedrijfsgebouwen, schoorstenen, fabrikantenvilla`s, arbeidershuisvesting), 

opslag (pakhuizen, vemen), transport (bruggen, spoorwegstations), handel (winkels, beursgebouwen), 

openbare nutsvoorzieningen (gasfabrieken, watertorens, tv-torens) tot waterstaatkundige objecten 

(sluizen en stuwen). Het infrastructurele erfgoed omvat vaarwegen en havens, verkeerswegen, spoor- 

en tramwegen en vliegvelden met alle bijbehorende voorzieningen. 

 

De Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom heeft als doel het verspreiden van de kennis over en 

bevordering van het behoud van het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.  

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. Het inventariseren en documenteren van industrieel erfgoed en het bestuderen van bronnen 

over dit erfgoed. 

b. Het uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed en de 

samenhang met andere aspecten van de lokale samenleving.  

c. Het organiseren van of medewerking verlenen aan lezingen, symposia en evenementen. 

d. Het stimuleren van herstel, renovatie en verantwoorde herbestemming van industrieel erfgoed. 

 

De stichting tracht hiermee te bereiken dat de Bergse bevolking, bedrijven en gemeente waarde 

hechten aan het behoud van het industrieel erfgoed van Bergen op Zoom en de naaste omgeving.  

 

mailto:info@bergenopstoom.nl
http://www.bergenopstoom.nl/
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Verslag activiteiten 2014 
Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) is op vele fronten actief geweest met het 

werken aan haar doelstelling het verspreiden van de kennis over en bevordering van het behoud van 

het industrieel erfgoed van de gemeente Bergen op Zoom.  

 

A. Inventariseren en documenteren van het industrieel erfgoed 

 

Archief Beckers 

Ir. Piet Beckers heeft SIEB een schenking van zes dozen vol uiteenlopend materiaal uit de 

geschiedenis van de voormalige “N.V. Haardenfabriek en IJzergieterij St. Joseph v.h. Hubert C. 

Beckers” gedaan. De schenking betreft het persoonlijk archief van Hubert C. Beckers dat bewaard is 

door zijn zoon Piet uit Apeldoorn. De goede contacten met Cees Boerhout van SIEB hebben ervoor 

gezorgd dat het materiaal in november 2013 aan SIEB is geschonken en naar Bergen op Zoom is 

gekomen. Cees Boerhout is vervolgens aan de slag gegaan met het inventariseren, rubriceren en 

beschrijven van alle archiefstukken met hulp van Frein de Laat, oud-medewerker van Beckers, en Jan 

Kriele, zoon van de voormalige adjunct-directeur van Beckers. In een klein jaar zijn de brieven, 

verslagen, akten, brochures en de ruim 500 foto’s nauwkeurig beschreven. Een bijzonder stuk is het 

handgeschreven dagboek c.q. levensgeschiedenis van Hubert C. Beckers. Tijdens de inventarisatie 

besluit Jan Kriele zo’n 125 foto’s van het werkzame leven van zijn vader bij Beckers toe te voegen aan 

de schenking. 

 

Het is voor het Markiezenhof een waardevolle toevoeging aan de archiefcollectie. Op een feestelijke 

en sfeervolle bijeenkomst in de studiezaal van het informatiecentrum van het Markiezenhof is op 

vrijdag 21 november de collectie door SIEB overgedragen aan het gemeentelijke archief in 

aanwezigheid van Piet en Lidy Beckers en zo’n 40 belangstellenden.  

 

Cees Boerhout verwoordt het als volgt: 

“In november 2013 ontving SIEB van de heer Piet Beckers zijn foto's en documenten, die van N.V. 

Haardenfabriek en IJzergieterij St. Joseph v.h. Hubert C. Beckers nog in zijn bezit waren. Het betrof 4 

kartonnen dozen en een grote plastic zak: boordevol! Tussen SIEB en de heer Beckers werd een 

schenkingsovereenkomst gesloten, waarmee SIEB eigenaar werd van de collectie. Ondergetekende 

nam op zich de stukken en foto's te ordenen en te rubriceren, zodanig: 

* dat het archief het eenvoudig kan omzetten naar hun systematiek  

* kan laten aansluiten op de collectie, die van Beckers-zijde al een aantal jaren geleden aan, toen nog, 

de heer Jan van Mosselveld is overhandigd. 

* een aanvulling is op datgene wat in het boek Bergen op Stoom over Beckers is geschreven 

* het archief een keuze kan maken wat wel en niet bewaard zal moeten worden 

Het heeft al met al een jaar geduurd om dit te realiseren, maar nu is het toch zover. Het doet me 

buitengewoon veel genoegen, dat de heer en mevrouw Piet en Lidy Beckers bij deze overhandiging 

aanwezig zijn. Zij zijn woonachtig in Apeldoorn, op reis gaan is voor hen een groot gebeuren, dus dat 

is niet zo vanzelfsprekend. 

Wat belangrijk is (wat ik belangrijk vond) is volledigheid en zorgvuldigheid. Van beide kun je 

onmogelijk zeggen, dat dat ook voor de volle 100% is gelukt, maar er is uiterst serieus naar gestreefd. 

Wat de volledigheid betreft is de bijdrage van de heer Jan Kriele (hier ook aanwezig) van belang 

geweest. Als zoon van de adjunct directeur/ procuratiehouder was hij nog in het bezit van een aantal 

foto's, dat hij ons ter beschikking heeft gesteld en die wij in grote dank hebben aanvaard.  
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De zorgvuldigheid is ook een belangrijk element, want de kans dat iemand nog eens gaat zoeken naar 

fouten in dit archief is uiterst klein. Met andere woorden, zoals het hier is opgenomen en beschreven 

zal door eventuele onderzoekers als waar worden aangenomen. Vandaar dat er meerdere malen foto's 

heen en weer zijn gegaan om toch maar zo zeker mogelijk te zijn dat de omschrijvingen juist zijn. 

Daarbij is veel hulp ontvangen van de heer Piet Beckers zelf, en niet te vergeten, van zijn echtgenote 

Lidy. Ook van de heer Frein de Laet, hier tot mijn genoegen ook aanwezig. Hij heeft vroeger bij 

Beckers gewerkt, beschikt over een fotografisch geheugen en heeft met veel geduld en onder het genot 

van vele koppen koffie geholpen om situaties en personen te beschrijven. 

 

 

 
 

 

 

 

In de verzameling foto's en documenten bevinden zich enige opmerkelijke exemplaren.  

Bijvoorbeeld het handgeschreven levensverhaal van mister X, wat het levensverhaal van Hubert C. 

Beckers zelf blijkt te zijn. Het is overgeschreven door echtgenote Lidy van Piet Beckers. Het leest als 

een jongensboek en laat een heer Beckers zien die met ongelooflijke werklust en veel 

doorzettingsvermogen zijn bedrijf leidde en groot maakte. Hij had grote nieuwsgierigheid naar het 

vakgebied ijzergieten en nam onder meer les aan de Universiteit van Aken bij de wereldberoemde 

professor Piwowarski. Met prof. Piwowarski raakte hij bevriend en via hem heeft Hubert contact 

kunnen leggen met ijzergieterijen in Duitsland, die hij, gewapend met de nodige leergierigheid, ook 

regelmatig heeft bezocht. 

Maar er zit ook een foto tussen van een proef met overkokende melk om te proberen een lak te 

ontwikkelen, die daar tegen kon. Vroeger een belangrijk verkoop argument. Nu niet meer, want waar 

kookt tegenwoordig nog melk over? 

Cees Boerhout verhaalt over het inventariseren, ordenen en rubriceren van het Beckers archief 
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En er zijn ook foto's van oorlogsschade en een verslag: "3 dagen rond de bevrijding". Ooggetuige 

verslag van (waarschijnlijk) Hubert C. Beckers zelf van de bevrijding van Bergen op Zoom en wat 

zich afspeelde rond de fabriek. Er is daar aan het einde van de tweede wereldoorlog hevig gevochten.  

Het voert te ver om alle foto's en documenten nu te noemen, maar onderzoekers in de toekomst zullen 

er ongetwijfeld hun weg in vinden.  

 

 
 

 

 

 

Ik mag niet eindigen zonder een grote wens van SIEB te vermelden: een tentoonstellingsruimte voor 

foto's, films, artikelen enz. van ijzer- en metaalgieterijen. Deze bedrijfstak heeft decennialang, samen 

met de suikerfabrieken, het industriële bedrijfsklimaat van Bergen op Zoom bepaald. En de 

werknemers (bijna de helft van de in de industrie werkzame personen werkte in gieterijen) kwamen uit 

Bergen op Zoom en de wijde omgeving.  

 

Met de ordening van gieterij archieven hebben we al een mooi begin gemaakt voor het behoud van 

waardevol archief materiaal en met het schrijven van het boek Bergen op Stoom is een belangrijk stuk 

gieterijhistorie vastgelegd, maar in menige kelder, schuur of kamer van Bergenaren staan nog 

voorwerpen, artikelen of afbeeldingen, die de herinnering aan de gieterijen levend kunnen houden: een 

museum waard! 

 

Cees Boerhout, Frein de Laat en Jan Kriele (v.l.n.r.) hebben de klus samen geklaard 
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Na deze hartenwens is het mij een groot genoegen namens SIEB en de heer Piet Beckers het archief 

van Beckers over te dragen en straks gezamenlijk de schenkingsovereenkomst te tekenen.  

De overdracht geschiedt symbolisch met overhandiging van het levensverhaal van mr. X, het receptie 

album ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan en een groot, volledig stukgelezen fotoboek. De rest 

heeft al eerder zijn weg gevonden naar André Moerbeek en Saskia van Bavel van het archief van 

historisch centrum Het Markiezenhof. Ik wil hen bij deze nog graag hartelijk bedanken voor hun niet 

aflatende steun. Door hun toedoen zijn de foto's en documenten in de toekomst voor iedere 

belangstellende toegankelijk.  

Zo verdwijnt de collectie dan wel in de archieven van het historisch centrum Het Markiezenhof., maar 

en dat is van veel belang, niet in de vergetelheid!!” 

 

 
 

 

 

 

 

 

De hartenwens van Cees Boerhout namens SIEB wordt door Piet Beckers ingewilligd.  

De sociale sfeer bij Beckers leidde er toe dat er bij het 50 jarig bestaan van het bedrijf een apart fonds 

werd opgericht om bijzonderheden die zich onder het personeel voordeden, met een extra financieel 

ruggensteun(tje) tegemoet te komen. Ook andere doelen als Tafeltje Dekje werden vanuit dit fonds 

bedacht. Het bestuur van dit fonds berust bij de familie Beckers. Berust, want het bestaat nog steeds. 

Als tweede element in deze afronding zei Piet Beckers dat ook het bedoelde Beckers bedrijfsfonds 

ir. Piet Beckers tekent de schenkingsovereenkomst tussen SIEB en het Markiezenhof mee. Ing Cees 

Boerhout namens SIEB en drs. Mireille Franken , Hoofd Publiek & Collecties van het Markiezenhof, 

hebben dat zojuist gedaan 
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wordt opgeheven. Het kapitaal van € 25.000 gaat conform de oorspronkelijke doelstelling en het 

besluit van het bestuur ten goede komen aan drie goede (Bergse) doelen. Zo gaat € 5.000 naar de 

Stichting Welzijn Ouderen, en eenzelfde bedrag naar de Stichting Bergen op Zicht, een nog jonge 

stichting die een soort ‘banenmarkt’ organiseert voor verenigingen zonder winstoogmerk. Daarnaast 

laat het fonds een wens van SIEB in vervulling gaan: € 15.000 wordt beschikbaar gesteld voor het 

inrichten van een zelfstandige tentoonstellingsruimte voor het industrieel erfgoed dat nu zoals boven 

vermeld betere tijden staat af te wachten in garages en schuurtjes. Voorwaarde is dat deze ruimte 

binnen vijf jaar na nu wordt gerealiseerd. Mocht dit niet lukken, dan vervalt het bedrag alsnog aan de 

beide andere genoemde instanties. Dat kan nog spannend worden! SIEB weet al een naam voor de 

beoogde ruimte: de Hubert C. Beckerszaal. Die gaan we hopelijk binnen afzienbare tijd in 

bijvoorbeeld het Markiezenhof dus zien verschijnen. 

 

 
 

 

 

 

 

Archief RNR 

Het MHC heeft Cees Boerhout in 2013 gevraagd het werktekeningen archief van RNR onder handen 

te nemen. We hebben deze vraag in 2014 aangehouden gezien de veelheid aan werkzaamheden die 

SIEB heeft. In 2015 gaat Cees Boerhout hiermee aan de slag. 

 

V.l.n.r.: ir. Piet Beckers, drs. Mireille Franken , Hoofd Publiek & Collecties van het Markiezenhof en 

ing. Cees Boerhout 

http://www.swoboz.nl/nl/home-4/
http://www.bergenopzicht.nl/
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Archief Modelmakerij Hazen 

Tijdens het schrijven van Bergen op Stoom in 2008/2009 zijn we in contact gekomen met Mart Hazen 

van voorheen Modelmakerij Gebr. Hazen en tegenwoordig MVI geheten. Eind 2014 doet Mart Hazen 

zijn belofte uit 2009 gestand: de schenking van zijn foto archief en diverse andere materialen. In 2015 

nemen we de inventarisatie en beschrijving van de circa 150 foto’s ter hand. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gebr. Hazen aan Zuidsingel 19-20; riemschijven met voerman Th Bakx circa 1920 
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B. Uitgeven van boeken, brochures en andere publicaties over industrieel erfgoed 

 

Brochure De Suikerfabriek Zeeland Bergen op Zoom en omgeving 

Het begrip suiker is onlosmakelijk met de geschiedenis van West-Brabant verbonden. Vandaar dat de 

vier West-Brabantse archiefdiensten in samenwerking met de Ghulden Roos, De Oranjeboom en 

museum Tongerlohuys in 2013 de handen ineen hebben geslagen om de suikergeschiedenis in de 

schijnwerpers te zetten. Het West-Brabantse suikerproject is op 16 september 2013 gestart en heeft tot 

half maart 2014 gelopen. Vanuit de archiefdiensten is er een suikerwebsite gelanceerd en worden 

diverse andere activiteiten georganiseerd. Het thema ‘suiker’ staat centraal in de jaarboeken van de 

geschiedkundige kring van Roosendaal en Breda, de Ghulden Roos respectievelijk Oranjeboom. 

Willem Heijbroek heeft met ondersteuning van Gijs Asselbergs in beide jaarboeken een artikel 

geschreven over de Bergse suikerindustrie.  

 

In de opmaat van de het ‘Symposium  Suikerfabriek De Zeeland verduurzaamd’is het plan opgevat 

deze artikelen te bundelen in een aparte brochure waarin ook de restauratie van De Zeeland wordt 

behandeld. De brochure telt 60 pagina’s en is door Gebri, de eigenaar van de Zeeland, uitgegeven. 
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Bergen op Weg 
In juni 2011 keurt SIEB de begroting goed van het tweede deel van de ‘Bergen op ….’ –trilogie: 

Bergen op Weg. Het boek behandelt de geschiedenis van transport en logistiek in Bergen op Zoom en 

omstreken en dan vooral vanaf 1800. We behandelen dit onderwerp vanuit drie invalshoeken: 

transport over water, transport over wegen en transport over rails.  

 

 

    
 

 

Johanna Jacobs verwoordt de totstandkoming van Bergen op Weg als eindredacteur in het voorwoord 

als volgt: 

“Drie dikke ‘pillen’ zijn het resultaat van noeste arbeid geleverd door auteurs van de Stichting 

Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) en externe schrijvers. In 2009 is door SIEB de eerste 

studie Bergen op Stoom uitgebracht, waarin de industriële nijverheid vanaf 1800 tot 1950 in de huidige 

gemeente Bergen op Zoom wordt geschetst. Het boek was zo’n succes dat er een tweede druk is 

verschenen die op enkele exemplaren na, is uitverkocht. Tijdens het onderzoek voor Bergen op Stoom 

kwamen de auteurs tot de ontdekking dat de industriële ontwikkeling hand in hand ging met de 

ontwikkeling van het transport en de logistieke sector. Dat leidde begin 2010 tot het idee om over dit 

onderwerp een boek te schrijven. De titel Bergen op Weg was al gauw bedacht. Een jaar later begon 

het onderzoek. 

Bergen op Stoom is uniek. Deze uitgave is dat ook. Niet eerder is in een samenhangend verband het 

goederen- en personenvervoer over water, weg en rails vanaf circa 1800 tot 1950, soms met een 

uitloop tot 2014, in Bergen op Zoom en regio beschreven. Drie jaar lang hebben de schrijvers 

onderzoek gedaan.  

 

De eerste globale teksten zijn voorgelegd aan een ‘Klankbordgroep’, historici en archivarissen met een 

brede kennis van stad en regio. Deze heeft een aantal auteurs niet alleen voor historische fouten 

behoed maar ook ideeën aangedragen voor verder onderzoek. Een waardevolle suggestie was om waar 

het kan een link te leggen tussen heden en verleden. Architectonische details van gebouwen verraden 

hun oorspronkelijke bestemming. Historische locaties zijn ofwel intact gebleven ofwel als sporen in 

het hedendaagse landschap of de stadsplattegrond aanwezig. Voor de lezer zijn deze verbindingen 

interessant. Het verleden laat sporen na in het heden en is daardoor tastbaar aanwezig. Ook heeft de 
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‘Klankbordgroep’ nadrukkelijk gevraagd om ‘de mens’ in het verhaal. De auteurs hebben niet alleen 

via onderzoek gegevens achterhaald maar waar mogelijk nazaten geïnterviewd. Deze interviews, oral 

history, zijn gekleurd. In strikt wetenschappelijke zin zal niet alles correct zijn – de tijd vertekent 

herinneringen – maar juist deze kleuring geeft sjeu aan het verhaal, doet het tot leven komen en vormt 

een verbinding met het verleden.  
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Elke auteur is aangetrokken vanwege zijn expertise op een bepaald gebied en is ingevoerd in zijn 

eigen onderzoeksterrein. Om een globaal inzicht te krijgen in de totstandkoming van de infrastructuur 

in onze regio en Bergen op Zoom was een overzichtsartikel noodzakelijk dat zowel inleiding als 

samenvatting is. Voor dit zogeheten ‘parapluartikel’, dat de andere bijdragen in een breder perspectief 

plaatst, is Marie-Louise ten Horn-van Nispen aangetrokken. Zij schetst het algemene kader. Gerrit 

Groeneweg, bestuurslid van SIEB, neemt het vervoer over water voor zijn rekening. De sociale en 

maatschappelijke context van schippers en vissers alsook hun persoonlijke lotgevallen worden door 

hem geschetst.  

Het transport over de weg is door meerdere auteurs geschreven. In alfabetische volgorde: Gijs 

Asselbergs, Toon Franken, Willem Heijbroek en Marc van der Steen, bestuursleden van SIEB, en Jan 

van de Kasteele als extern auteur. Alle aspecten komen aan bod: het goederentransport maar ook het 

vervoer van mensen, eerst met paard-en-kar, later met taxi en bus. Ook het rouw- en trouwvervoer 

voor het laatste en voor het vreugdevolle vervoer krijgt aandacht. Het vervoer per rails bestaat uit twee 

delen: de trein en de tram. Marius Broos - in deze regio bekend vanwege zijn uitgebreide kennis over 

de spoorwegen - is als extern auteur aangetrokken. Tot in detail worden alle aspecten die met dit 

vervoer samenhangen door hem onder de loep genomen. Het onderdeel tram is door twee externe 

auteurs opgepakt: Alex Beets en John Roovers. De tram heeft weliswaar een relatief kort bestaan 

gekend maar is wel belangrijk geweest voor goederen- én personenvervoer.  

Naast de auteurs en de ‘Klankbordgroep’ is het voorliggende resultaat ook te danken aan het vele werk 

dat de redactiecommissie heeft verricht. Alle teksten zijn tweemaal doorgenomen, besproken en 

zorgvuldig gecorrigeerd met zoveel mogelijk intact laten van de schrijfstijl van elke auteur. Hiervoor 

heeft de redactie bewust gekozen uit respect voor elke auteur en voor de aardige variatie voor de lezer. 

In de erudiete kennis van de Nederlandse taal is Adriaan van Roode niet te evenaren. In het vlotter 

leesbaar maken van de teksten is Tineke van Dam een kei. Yolande Kortlever heeft als stadshistoricus 

kritische vragen over de inhoud gesteld. Door de verschillende expertises vulden de redactieleden 

elkaar aan en dit is de teksten ten goede gekomen. Voor de inhoud van de teksten zijn de auteurs 

verantwoordelijk. 

 

 

    
 

 

 

 

Firma W. van Egeraat gevestigd aan Zuidzijde Haven 85 (foto links jaren ’20, foto rechts jaren ’50)  
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In deze tijd, waarin historisch besef, onderzoek en wetenschappelijke publicaties onder druk staan, is 

het prijzenswaardig dat SIEB ernaar streeft niet eerder in een samenhang bestudeerde onderwerpen op 

een fraaie en laagdrempelige manier uit te geven. Ook deze uitgave is zeer rijk geïllustreerd met deels 

nooit eerder gepubliceerde afbeeldingen. Wij wensen de lezer veel lees- en kijkplezier en verrijking 

van zijn kennis over stad en regio toe!” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen op Weg 

De geschiedenis van transport en logistiek in Bergen op Zoom en omstreken 

 

Formaat 23 x 28 cm, drie delen met hardcover. 

Deel 1: Transport over water, 276 pagina’s, 270 afbeeldingen, ISBN 978-94-90576-00-4 

Deel 2: Transport over wegen, 320 pagina’s, 575 afbeeldingen, ISBN 978-94-90576-03-5  

Deel 3: Transport over rails, 256 pagina’s, 270 afbeeldingen, ISBN 978-94-90576-04-2 

 

Totaal heeft Bergen op Weg 852 pagina’s en circa 1115 afbeeldingen waarvan 20% afkomstig is uit 

het gemeente archief, 10% uit andere archieven en 70% uit particuliere collecties. 

 

Vormgeving: Pim Huijgens, Page & Poster Graphics (Bergen op Zoom) 

 

Druk: Antilope Printing N.V. (Lier, België) 

 

De drie delen zijn als set geseald. Bergen op Weg is te koop voor € 44,95 bij de boekhandel in Bergen 

op Zoom en Halsteren. 
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Bergen op Stap 

In juni 2010 keurt SIEB de begroting goed van een nieuw boek: Bergen op Stap. Het boek wordt een 

historische wandeling door het rijke horecaverleden van Bergen op Zoom. Auteur Henk Franken 

beschrijft verdwenen en nog bestaande cafés: historie café, bijzondere uitbaters, bijzondere klanten, 

activiteiten, verenigingen. Dit alles gelardeerd met foto’s en afbeeldingen (selectie uit 20 ordners 

beschikbaar materiaal). Henk heeft nu al circa 450 locaties in beeld gebracht met daaraan gekoppeld 

750 cafénamen.  

Ook in 2014 heeft het schrijven volop plaatsgevonden. De redactie is geformeerd. 

Geplande lancering is met de huidige inzichten november 2016. 

 

   
 

 

 

 

 

    

 

 

 

Links: Logement Het Nieuwe Brandyzer van C.J.A. Soeters (Korenbeursstraat 26, circa 1927-1930) 

Rechts: Café Het Markiezenhof  van L.A. van Nijnatten (Steenbergsestraat 7, circa 1950-1955)  

Links: Advertenties uit 1907; Rechts: Café De Koophandel (Wouwsestraat, 1980)  
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C. Lezingen, symposia en evenementen 

 

Symposium Suikerfabriek De Zeeland verduurzaamd 

 

Voor de verbouwing van de Zeeland hebben we op 23 en 24 juni 2012 open dagen georganiseerd in 

samenwerking met eigenaar Gebri, gemeente Bergen op Zoom, het Architectuurplatform Bergen op 

Zoom, Fotogroep Nadir en Stichting Bezichtiging Monumenten. In totaal hebben 2.355 mensen een 

kijkje genomen in De Zeeland die tot dan toe niet voor publiek toegankelijk was. Toen rees al het idee 

een open dag te organiseren als De Zeeland klaar zou zijn. 

 

In 21 mei 2014 gaat de nieuwe Albert Heijn en drogist Etos open in De Zeeland. Een maand later 

vindt het ‘Symposium  Suikerfabriek De Zeeland verduurzaamd’ plaats. Het is een samenwerking van 

de partijen die in 2012 de open dagen hebben georganiseerd met uitzondering van Fotogroep Nadir. 

Nieuw is de toevoeging van biobased, een van de peilers van het economisch beleid van de gemeente 

Bergen op Zoom. 

 

Het boeiende en gevarieerde programma heeft 979 bezoekers getrokken. Namens SIEB heeft Willem 

Heijbroek deze activiteit voorbereid en getrokken. SIEB is aanwezig geweest met een stand.   
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Boekpresentatie 

Het landelijk thema van de Open Monumenten Dagen is in 2014 ‘Op reis’. Het sluit perfect aan bij 

Bergen op Weg. De Werkgroep Kunsten in de Monumenten gunt de opening van het KidM weekend 

aan SIEB. Op vrijdagavond 12 september vindt de gecombineerde opening van het KidM weekend en 

de officiële presentatie van het boek Bergen op Weg plaats. Een bedrijfshal van de Meeus Group is 

omgetoverd in een mobiel erfgoed decor met vijf historische en vijf moderne vrachtwagens. De 

opening en boekpresentatie worden met ZuidWestTV in een talkshow setting vorm gegeven onder 

leiding van Maarten van den Boom en Michel van Loon. ZuidWestTV zendt de opnamen in een 

special van het programma M
2
 uit. Het landelijke thema van de OMD ‘Op Reis’ krijgt in de talkshow 

een vertaling. Zo’n 425 mensen maken gebruik van de uitnodiging. 

 

 
 

 

 

 

Een overzicht van de ingerichte hal van de Meeus Group aan de Van Konijnenburgweg / Blankenweg.  
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Marc van der Steen overhandigt namens SIEB de kloeke set Bergen op Weg aan de burgemeester van 

Bergen op Zoom, de heer dr. Frank Petter. De burgemeester spreekt alle waardering uit voor SIEB. 

Bergen op Weg wordt binnen gereden door Ger van Schilt in zijn DAF Pony uit 1968. 
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Transport Ontmoeting 

SIEB organiseert de Transport Ontmoeting naar aanleiding van het boek Bergen op Weg dat op 12 

september verschijnt. Op vrijdagmiddag 12 september bezoeken in de stralende zon van 15.00 tot 

18.00 uur zo’n 100 (oud-)transportondernemers, medewerkers en oud-medewerkers van 

transportbedrijven de informele bijeenkomst. Oude tijden herleven in de ontmoeting, in het gesprek. 

De Transport Ontmoeting vindt op dezelfde locatie plaats waar ’s avonds de boekpresentatie annex de 

opening van het KidM weekend gehouden wordt. 

 

Boven: Bergen op Weg heeft veel belangstelling van de bezoekers. Onder: de borrel na de 

boekpresentatie wordt goed bezocht. Een aantal modelbouwers completeert het geheel. 



 
 

21 

Kunsten in de Monumenten: Mobiel Erfgoed Dag 

Op zaterdag 13 en zondag 14 september a.s. vindt één van de jaarlijkse hoogtepunten van de Bergse en 

Halsterse activiteitenkalender plaats: Kunsten in de Monumenten (KidM). Op zaterdag 13 september 

organiseert SIEB een Mobiel Erfgoed Dag die onderdeel uitmaakt van de KidM. Op een viertal 

locaties is mobiel erfgoed te zien en beleven: 

 Grote Markt: acht oude vrachtwagens.  

 De Kaai: zeven oude en twee nieuwe vrachtwagens. 

 Markiezenhof: zes karren en koetsen worden aangespannen met in totaal 13 paarden. Er wordt 

hiertoe samengewerkt met het Karrenmuseum in Essen en Stal Brooijmans in Oud Gastel. 

 Theodorushaven: een achttal historische schepen; twee beurtvaartschepen, vier sleepboten en 

twee vissersboten. 

 

De aangespannen karren en koetsen rijden het publiek via het hop on hop off principe langs de 

locaties. De route is: Hoofdingang Markiezenhof (Steenbergsestraat ter hoogte van het Beursplein) – 

Lievevrouwestraat – Westersingel – Moeregrebstraat – Noordzijde Haven – [Halte ter hoogte van de 

Havenstraat] – Rijtuigweg – Smitsvest – Van Gorkumweg – [Halte Theodorushaven] – Van 

Gorkumweg – Boerenverdriet – Burgemeester Stulemeijerlaan – Steenbergsestraat – [Halte 

Markiezenhof]. 

 

Een open DAF bus (1980) rijdt een gedeelte van het parcours. 

 

’s Ochtends vindt gezamenlijk vertrek plaats vanaf de loods van de Meeus Group waar de dag ervoor 

de Transport Ontmoeting en de Boekpresentatie heeft plaatsgevonden. Een indrukwekkende colonne 

van 16 vrachtwagens trekt onder een stralende zon naar de binnenstad. Een paar uur later volgt de 

colonne van zes historische karren en koetsen. Het getik van de hoefslagen zorgt voor een nostalgisch 

gevoel.  De dag ervoor zijn de acht schepen al aangemeerd in de Theodorushaven. 

 

 
 

De historische vrachtwagens staan klaar voor vertrek in de Blankenweg. 
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De deelnemers aan de Mobiel Erfgoed Dag zijn: 

 

Gemotoriseerde voertuigen 

1. DAF A15 DD516 Torpedo open bakwagen met aanhanger (1957, André Kruidenier)  

2. DAF 2000DO trekker met oplegger (1967, Jan Neleman) 

3. DAF Torpedo bakwagen met aanhanger (1967, Gerrit van Die) 

4. DAF 2000DO trekker met oplegger (1968, Maarten van Die) 

5. DAF Pony (1968, Ger van Schilt) 

6. DAF A1600 DD460 bakwagen met huif (1969, Jan Bas de Bat) 

7. DAF Torpedo A1600 bakwagen 456 (1969, voormalig Bakx, Willem Oerlemans)  

8. DAF 2600 DK475 bakwagen met aanhanger (1972, Jaap Breevaart) 

9. DAF open bus (1980, Joop Vreugdenhil) 

10. DAF CF - Darvi (Meeus) - Bruynzeel oplegger 

11. DAF XF - Bernaards Transport  

12. Chevrolet Bedford bakwagen (ca. 1935, Toon Meeus) 

13. GMC Takelwagen (1944, Heeren Transport, Hans Melkert) 

14. Harley Davidson motorfiets (1919, Lau de Smet) 

15. Henschel Bakwagen (1969, Ad Bastiaansen) 

16. MAN - Van Dorst Logistic Services 

17. Mercedes 1624 met een containerafzetsysteem (1971, Ad Bastiaansen) 

18. Scania 143 Torpedo 3-assige bakwagen (1994, Toine de Jong) 

19. Scania 75 super tandemas bakwagen (Toine de Jong) 

 

 
 

 Een deel van de (historische) vrachtwagens staat opgesteld op de Grote Markt. 
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Karren en koetsen 

1. Wagen De Graauw (1917) aangespannen met 1 paard (bruikleen Karrenmuseum Essen, eigenaar 

Jan Sturm) 

2. Westbrabantse trein (een open wagen) met 2 paarden (Stal Brooijmans) 

3. Bierwagen met 2 paarden (Stal Brooijmans) 

4. Trouwkoets met 2 paarden (Stal Brooijmans) 

5. Rouwkoets/lijkwagen met 2 paarden (Stal Brooijmans) 

6. Dubbeldekker met 4 paarden (Stal Brooijmans) 

 

   

Een ander deel van de (historische) vrachtwagens staat opgesteld op de Kaai. 
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Schepen 

1. Beurtvaartschip Anna Catharina (1892, lengte 27,07 meter) 

2. Beurtvaartschip Frans Naerebout (1927, lengte 31,2 meter) 

3. Sleepboot Atina III (1941, lengte 18,43 meter) 

4. Sleepboot Citius (1903, lengte 19,25 meter) 

5. Sleepboot Kattenmeer (1938, lengte 16 meter) 

6. Sleepboot Dianne (1927, lengte 15,15 meter) 

7. Zalmschouw Wou94 (2000, lengte 7,20 meter) 

8. Waalschokker Niederrhein (1929, lengte 17,00 meter)  

 

 
 

De historische schepen trekken veel publiek aan de Theodorushaven. 
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Aantal bezoekers van de Mobiel Erfgoed Dag 

 

Locatie Aantal bezoekers  

Kaai 543 

Theodorushaven 703 

Parcours met karren/ koetsen/bus 

6 rondes dubbeldekker 

7 rondes westbrabantse trein 

7 rondes De Graauw  

7 rondes trouwkoets 

DAF open bus 

Schatting van de menners / chauffeur 

225 

40 

10 

15 

150 

440 totaal 

 

 

School voor Geschiedenis 

De School voor Geschiedenis is een educatief project van de Geschiedkundige Kring van Stad en 

Land van Bergen op Zoom. Het biedt de cursisten de gelegenheid om kennis te maken met de 

geschiedenis van stad en ommeland, in de context van de regionale en internationale geschiedenis. De 

totale cursus omvat drie seizoenen. In het eerste leerjaar verzorgt Marc van der Steen namens SIEB de 

les over bedrijvigheid en industrie, die een periode van 700 jaar omvat (1300-2000). In het cursusjaar 

2013/2014 hebben 41 cursisten deelgenomen. In het lopende cursusjaar 2014/2015 nemen 48 cursisten 

deel.  

 

SIEB verzorgt in het cursusjaar 2013/2014 in het 3
e
 leerjaar de module over bedrijvigheid en industrie: 

1
e
 les Pottenbakkersnijverheid/-industrie door Gerrit Groeneweg  

2
e
 les IJzer- en metaalindustrie door Cees Boerhout 

3
e
 les Meekrap, suiker en alcohol productie door Willem Heijbroek 

In het cursusjaar 2013/2014 nemen 22 cursisten deel.  

 

SIEB verzorgt in het lopende cursusjaar 2014/2015 in het 3
e
 leerjaar twee modules: 

1. Module bedrijvigheid en industrie 

a. Meekrap, suiker en alcohol productie door Willem Heijbroek (1) 

b. Meekrap, suiker en alcohol productie door Willem Heijbroek (2) 

c. IJzer- en metaalindustrie door Cees Boerhout 

 

2. Module potmakerijen door Gerrit Groeneweg 

a. Grondstoffen, techniek en assortiment 

b. Organisatie, handel, transport en concurrentie 

c. Nieuwe initiatieven, mechanisatie en industrialisatie 
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D. Stimuleren herstel, renovatie en herbestemming industrieel erfgoed 

 

Weervisserij 

De weervisserij, vroeger een bloeiende bedrijfstak, dreigt verloren te gaan. Deze vorm van vissen 

vindt in Nederland alleen nog in de Oosterschelde plaats door één Bergse vissersfamilie. De ansjovis 

vormt een onlosmakelijk onderdeel in het beroemde Bergse AAA-menu: Asperges – Ansjovis – 

Aardbeien. Vanuit toeristisch oogpunt voor Bergen op Zoom en directe omgeving op de Brabantse 

Wal waar de asperge- en aardbeienteelt volop plaatsvindt, is deze combinatie van grote waarde.  

 

Asperges          Ansjovis        Aardbeien 

 

 
 

Het jaar 2010 heeft in het teken gestaan van het concretiseren van plannen voor behoud van deze 

unieke vangstmethode (weervisserij). In 2011 heeft SBW hier uitvoering aan gegeven door het 

verkrijgen van de nodige subsidies en sponsoring om de voorgenomen plannen te kunnen realiseren 

(uitvoering 2011-2013).  

 

Het Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom bevat de volgende elementen: 

1. Restauratie bestaande twee weren op de Speelmansplaten 

2. Opknapbeurt vissersboten ten behoeve van de weervisserij 

3. Toeristische ontwikkeling weervisserij 

4. Restauratie weer op de Hooge Kraaijer/Tarweplaat (heraanleg 3
e
 weer) 

 

Vanuit Stichting Industrieel Erfgoed Bergen op Stoom (SIEB) is het Projectplan begin 2010 uitgezet 

naar diverse mogelijke subsidiegevers en bedrijven. De toekenningen en verantwoording op het 

Projectplan Weervisserij Bergen op Zoom lopen via deze stichting.  

De totale begroting bedraagt € 148.000 (incl. BTW). De dekking bedraagt 50% door de Provincie 

Noord-Brabant, 38% door Provincie Zeeland en 12% door SIEB (via fondsen/sponsoring).  
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Het gehele plan is in de periode 2011 tot en met 2013 uitgevoerd. De eindvaststelling van het project 

heeft in de eerste helft van 2014 plaatsgevonden. Hiermee is de bemoeienis van SIEB geëindigd. Het 

behoud van de weervisserij is de inzet van Stichting Behoud Weervisserij. 

 

 

Roger Nerincx Richter 

In de periode 2011 tot en met 2012 heeft SIEB zich hard gemaakt voor het behoud van het 

karakteristieke kantoor van de voormalige N.V. IJzergieterij en Machinefabriek Rogier Nerincx 

Richter. Het kantoorgebouw is gebouwd in 1900 en is een gemeentelijk monument. De actie van SIEB 

is geweest het wind- en waterdicht maken voor een periode van vijf jaar. 

 

In 2013 is passief gezocht naar investeerders voor aankoop van het pand en herbestemming. Door de 

vastzittende woning- en kantorenmarkt is er weinig belangstelling. De hypotheekverstrekker heeft het 

pand in juni 2013 laten veilen, maar wegens een te laag bod heeft de veiling geen koper opgeleverd. 

Eind 2013 wordt bekend dat het pand is verkocht en op 28 februari 2014 wordt geleverd. Met die 

koper, Van Dam Investments, is contact geweest over de historische context van het gebouw. Het pand 

en grond staat te koop voor € 100 per m
2
.  

 

 (2001) 
 

Transformatorstation Zuid-Oostsingel 39 

Na een verloren aanvraag voor de gemeentelijke monumentenstatus voor het transformatorstation 

gelegen aan Zuid-Oostsingel 39 heeft SIEB de behoudenswaardige muurschildering van de beeldend 

kunstenaar Louis Weijts (1905-1995) weten te behouden..  

 

De volgende stappen zijn het plaatsen van het 1.700 kilogram zware gevaarte op een hoogte van circa 

een meter, verankeren aan de muur en afwerken. Hiervoor is in 2013 een eerste stap gezet door een 

stalen frame rondom de muurschildering te maken. Na meerdere scenario’s te hebben verkend, is in 

2014 een definitieve oplossing gekozen.  In 2015 wordt het project opgeleverd. 
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Foto boven:  Het inmiddels gesloopte transformatorstation (2012)  

Foto linksonder: Muurschildering van L. Weyts (1949) 

Foto rechtsonder: De ingepakte muurschildering bij De Mooij Fiets en Fitness (2012)  
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E. Samenwerking 

Door onze activiteiten op vele fronten werken we inmiddels samen met tal van organisaties, 

instellingen, bedrijven en particulieren. In 2014 is samengewerkt met:  

1. Ad en Richard van der Mierden (Oud Gastel) 

2. Auteurs Bergen op Weg: Alex Beets, Marius Broos, Marie-Louise ten Horn-van Nispen, John 

Roovers 

3. Bert de Dooij 

4. Cultuur Historische Organisaties  

5. Gemeente Bergen op Zoom – Afdeling Stedelijke Ontwikkeling (Elaine Kools, Olga Stroo) 

6. Karrenmuseum Essen  

7. Kees de Mooij Fiets en Fitness 

8. Klankbordgroep Bergen op Weg: Willem van Ham, Joss Hopstaken, Johanna Jacobs, Yolande 

Kortlever, Karel Leenders, Rienie Voermans 

9. Markiezenhof Historisch Centrum (m.n. Saskia van Bavel, Mireille Franken, Yolande 

Kortlever, Claartje Rijkers)   

10. Overnieuw Communicatie (Rick van Geel en Rob Snepvangers) 

11. Prins Bernhard Cultuurfonds – Noord-Brabant 

12. Provincie Noord-Brabant 

13. Redactie Bergen op Weg: Tineke van Dam, Johanna Jacobs (hoofdredacteur), Yolande 

Kortlever, Adriaan van Roode 

14. Stal Brooijmans (Oud Gastel) 

15. Stichting Behoud Weervisserij 

16. Stichting Bezichtiging Monumenten 

17. Tom van Eekelen 

18. VVV De Brabantse Wal 

19. Werkgroep Kunsten in de Monumenten 

20. Wim Lambrechts 

21. Wim de Kort 

 

De Cultuur Historische Organisaties (CHO) komen drie tot vier keer per jaar bij elkaar om elkaar te 

informeren over hun activiteiten en samenwerking te bevorderen. Zo wordt de inzet in de Werkgroep 

Kunsten in de Monumenten afgestemd. Het CHO bestaat uit Heemkundekring Halchterth, 

Geschiedkundige Kring, Vereniging Binnenstad,  Stichting In den Scherminckel, Stichting 

Bezichtiging Monumenten, Stichting Jeugd Monumentendag, Gemeente Bergen op Zoom, Gilde Sint 

Sebastiaan, Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie, Dialectgenootschap De Berregse Kamer, 

Vrienden van het Markiezenhof, De Borgherij op den Zoom en SIEB. Toon Franken vertegenwoordigt 

SIEB in het CHO. 

 

Met het Markiezenhof Historisch Centrum (MHC) is overeengekomen dat zij aan SIEB beeldmateriaal 

uit de beeldbank gratis ter beschikking stellen. Dit beeldmateriaal zal door SIEB uitsluitend gebruikt 

worden voor toekomstige publicaties en presentaties. SIEB zet zich als tegenprestatie in collecties van 

particulieren op het gebied van industrieel erfgoed te ontsluiten en zoveel mogelijk onder te brengen in 

het MHC. SIEB heeft voor de eenduidigheid een vast contactpersoon aangewezen: Gijs Asselbergs.  

 

Op 2 april 2011 is SIEB toegetreden tot de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN). 
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Vooruitblik 2015 

 

Categorie Activiteit Realisatie 

a. Het inventariseren en documenteren 

van industrieel erfgoed en het 

bestuderen van bronnen over dit 

erfgoed. 

Archief Modelmakerij Gebr. Hazen  

(schenking aan SIEB) 

Inventarisatie door Cees Boerhout 

 

Archief RNR in MHC (op verzoek MHC) 

Inventarisatie door Cees Boerhout 

2015 

 

 

 

2015 

b. Het uitgeven van boeken, brochures 

en andere publicaties over 

industrieel erfgoed en de 

samenhang met andere aspecten van 

de lokale samenleving.  

Boek ‘Bergen op Stap’  

Auteur: Henk Franken 

November 2016 

 

c. Het organiseren van of 

medewerking verlenen aan 

lezingen, symposia en 

evenementen. 

School van Geschiedenis 

Bijdrage SIEB in schooljaar 2014/2015: 

1
e
 leerjaar 

Les 6 Vroege bedrijvigheid en industrie door 

Marc van der Steen 

 

3
e
 leerjaar – module bedrijvigheid en industrie 

d. Meekrap, suiker en alcohol productie 

door Willem Heijbroek (1) 

e. Meekrap, suiker en alcohol productie 

door Willem Heijbroek (2) 

f. IJzer- en metaalindustrie door Cees 

Boerhout 

 

3
e
 leerjaar – module potmakerijen door Gerrit 

Groeneweg 

d. Grondstoffen, techniek en assortiment 

e. Organisatie, handel, transport en 

concurrentie 

f. Nieuwe initiatieven, mechanisatie en 

industrialisatie 

 

Deelname Kunsten in de Monumenten – Thema 

‘Kunst en Ambacht’ 

Schooljaar 

2014/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 september 

2015 

d. Het stimuleren van herstel, 

renovatie en verantwoorde 

herbestemming van industrieel 

erfgoed. 

Behoud muurschildering L. Weijts  

Afronding. 

Namens SIEB: Cees Boerhout 

 

Behoudplan RNR 

Meedenken met nieuwe eigenaar / potentiële 

kopers/ontwikkelaars. 

Namens SIEB: Marc van der Steen 

2011-2015 

 

 

 

2011-2016 
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Categorie Activiteit Realisatie 

e. Netwerkcontacten / samenwerking Overleg Cultuur Historische Organisaties 

Bergen op Zoom 

Namens SIEB: Toon Franken  

 

Werkgroep Kunsten in de Monumenten 

Namens SIEB in 2015: Marc van der Steen 

Doorlopend 

 

 

 

Doorlopend 
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Bijlage 

Overzicht mediaplaatsingen 2014 

 
Nr Datum Medium Artikel 

1 14 februari www.bndestem.nl J. van de Kasteele: ‘Bergen op Weg verschijnt  in september’ 

2 15 februari BN/De Stem J. van de Kasteele: ‘Bergen op Weg in september’ (p.21 vp) 

3 21 februari ZuidWestTV Cocktail – ‘Vervlogen tijden’: Cees Boerhout over Asselbergs Gieterijen 

4 23 februari BoZ Bode M. Lubbers: ‘Op kroegentocht door de geschiedenis’ (p.5) 

5 31 maart BN/DeStem T. Hopmans: ‘Hoofdbrekens bij quiz Geschiedkundige Kring’ (p.14) 

6 1 april BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Eerbetoon aan Weijts’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

7 2 april ZuidWestFM Midweek Magazine (Kees Spikker) interview over Bergen op Weg en Mobiel 

Erfgoed Dag 

8 3 april BN/DeStem M. Molenaars: ‘Waterschans als bakermat van oesterkweek’ (p.22/23) 

9 6 april ZuidWestFM ZieZoZondag (Peter de Kok) interview over Bergen op Weg en Mobiel 

Erfgoed Dag 

10 8 april BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘De kop van de kop’ (Van Bergse Bodem, p.22) 

11 17 juni BN/De Stem J. van de Kasteele: ‘De Zeeland verduurzaamd’ (p. 18) 

12 23 juni BN/DeStem T. Hopmans: ‘Veel kijkers in De Zeeland’ (p. 17 vp) 

13 26 juni BN/De Stem J. van de Kasteele: ‘Bergen op Weg: drie dikke boeken’ (p. 22/23) 

14 27 juli BoZ Bode Cultuurfonds geeft aan verenigingen (vp) 

15 30 juli KidM Programmaboekje Kunsten in de Monumenten 2014 

16 1 augustus Monumentaal nr. 4 W. Heijbroek: ‘Nieuw leven voor suikerfabriek Zeeland’ (p. 42-47) 

17 7 augustus  BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Ontmoeting voor transportsector’ (p.21 vp) 

J. van de Kasteele: ‘Zij hebben sector groot gemaakt’ (p. 22) 

18 9 augustus BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Erfgoeddag ‘Op Reis’’ (p. 21 vp)  

19 9 augustus www.bndestem.nl ‘Op Reis’. Dat is het landelijke thema van de Open Monumentendagen.  

20 9 augustus BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Plan voor bedrijfsgebouw’ (p. 21 vp; RNR)  

21 9 augustus BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Terug naar de tijd van toen’ (p. 22/23)  

22 17 augustus BoZ Bode Transportsector ontmoet elkaar (p. 14) 

23 20 augustus ZuidWestFM Midweek Magazine (Kees Spikker) interview over Transport Ontmoeting 

24 23 augustus BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Jaren speurwerk naar de Bergse schippers’ (p. 22/23)  

25 23 augustus Bozinbeeld.nl Presentatie ‘Bergen op Weg’ 

26 24 augustus ZuidWestFM Het Weekend Gevoel (René Bouterse): interview over Mobiel Erfgoeddag en 

Bergen op Weg  

27 27 augustus Groot Bergen op Zoom ZuidWest TV en SIEB (vp) 

28 27 augustus Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Boekpresentatie ‘Bergen op Weg’’ (p. 2/3) 

29 27 augustus BoZ Bode R. van Meir: ‘Brabantse Wal viert Kunsten in de Monumenten samen’ (p.3) 

30 29 augustus BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Gek van DAF Torpedo’ en ‘DAF Pony was zijn tijd 

vooruit’ (p. 24/25) 

31 3 september BoZ Bode M. Lubbers: ‘Bergen op Weg brengt logistieke historie in beeld’ (p. 3) 

32 3 september ZuidWestFM Midweek Magazine (Kees Spikker) interview over Bergen op Weg 

33 7 september BoZ Bode ‘’Oog-tij is ook paraat aan de Theodorushaven (p. 8) 

34 7 september ZuidWestFM ZieZoZondag (Peter de Kok) interview over Bergen op Weg 

35 7 september BoZ Bode ‘Oog-Tij is ook paraat aan de Theodorushaven (p.8) 

36 8 september www.bndestem.nl Boek Bergen op Weg klaar voor distributie 

37 9 september BN/DeStem J. van Zuilen: ‘3,5 kilo papier over vroeger’ (p. 21 vp)  

38 9 september StadsMag ‘Kunsten in de Monumenten neemt bezoeker mee op (tijd)reis’ (p. 6-9) 

39 9 september ZuidWestTV Cocktail (Jacques Snepvangers) interview over Bergen op Weg 

40 10 september ZuidWestFM Midweek Magazine (Kees Spikker) interview over Mobiel Erfgoed Dag 

41 10 september BoZ Bode ‘Stap op een koets tijdens de Mobiel Erfgoed Dag’ (p. 14) 

42 12 september www.bndestem.nl Gezellig bijtanken op transportbijeenkomst in Bergen op Zoom  

43 13 september BN/DeStem ‘Gezellig bijtanken’ (p.21 vp) 

44 13 september www.bndestem.nl Mobiel erfgoed verovert Bergen op Zoom 

45 14 september www.bozinbeeld.nl SIEB presenteert bij M2 
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Nr Datum Medium Artikel 

46 14 september www.bozinbeeld.nl Old vehicles – SIEB pakt uit 

47 15 september BN/DeStem F. van der Rijt: ‘Bergen pronkt met andermans erfgoed’ (p. 18/19) 

48 17 september Groot Bergen op Zoom S. Franken: ‘Kunsten in de Monumenten’ (p. 8) 

49 26 september ZuidWestTV M2: Transport en Logistiek special  

50 1 oktober ZuidWestFM Midweek Magazine (Kees Spikker) impressie Transport Ontmoeting 

51 10 november www.bozinbeeld.nl ‘SIEB schenkt uniek archief aan de stad’ 

52 11 november BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Bergen op Weg al halverwege’ (p. 26, Van Bergse 

Bodem) 

53 12 november Gazet Bergen op Zoom ‘SIEB schenkt uniek archief Beckers aan stad’ (vp) 

54 12 november Gazet Bergen op Zoom ‘Al helft Bergen op Weg verkocht’ (p. 3) 

55 16 november BoZ Bode ‘SIEB’ schenkt stukken aan Markiezenhof (vp) 

56 19 november BN/DeStem J. van de Kasteele: ‘Persoonlijk archief ‘kachelmaker’ Beckers gaat naar 

SIEB’ (p. 25 vp) 

57 19 november BN/DeStem ed. BoZ J. van de Kasteele: ‘Failliet door gasbel? Grote flauwekul’ (p. 26/27) 

58 19 november BN/DeStem ed. Rdaal J. van de Kasteele: ‘Verkeerde besluiten nekten bedrijf’ (p. 32/33) 

59 22 november BN/DeStem M. Molenaars: ‘Dat Beckersfonds gaan we opheffen’ (p.25 vp) 

60 26 november ZuidWestFM Midweek Magazine (Kees Spikker) overdracht Beckers archief 

61 1 december Monumenten nr. 12 W. Heijbroek en M. Richter: ‘Van suikerfabriek tot shopping mall’ (p. 26-29) 

62 2 december BN/DeStem M. Molenaars: ‘Krabben en kreeften’ (p. 26) 

63 22 december Waterschans nr. 4 M. Liefting: ‘De Meulemeester’ (p. 156) 

64 22 december Waterschans nr. 4 P. Sturm en M. Sturm: ‘Bergen op Weg, persoonlijke reactie’ (p. 180-183) 

 

 

Overzicht lezingen/presentaties 2014 

 
Nr Datum Wie Onderwerp Gelegenheid 

1 13 jan 2014 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 

2 3 feb 2014 Gerrit Pottenbakkersnijverheid/-industrie School voor geschiedenis module 2 

3 10 feb 2014 Cees IJzer- en metaalindustrie School voor geschiedenis module 2 

4 17 feb 2014 Willem Meekrap, suiker en alcohol productie School voor geschiedenis module 2 

5 21 juni 2014 Willem Inleiding op bezoek aan de gebouwen van 

de Zeeland en omgeving 

De Suikerfabriek Zeeland verduurzaamd 

6 21 juni 2014 Cees/Henk/ 

Gijs/Toon 

Informatie over SIEB De Suikerfabriek Zeeland verduurzaamd 

7 25 aug 2014 Willem Herbestemming van de Zeeland College B&W van Oosterhout 

8 30 aug 2014 Henk Historische Kroegentocht Familiedag Herrings 

9 12 sept 2014 SIEB Bergen op Weg Transport Ontmoeting / Boekpresentatie  

10 13 sept 2014 SIEB Bergen op Weg Mobiel Erfgoed Dag 

11 20 sept 2014 Gijs/Henk/Toon Bergen op Weg / Weervisserij Bergen op Zicht 

12 28 sept 2014 Marc Lezing industrieel erfgoed  Activiteit De Nieuwe Sociëteit 

13 4 okt 2014 Henk Historische Kroegentocht DB De Zeekrale 

14 20 okt 2014 Willem Herbestemming van de Zeeland  Internationale Makelaars Federatie 

15 6 nov 2014 Willem Bergen op Stoom + De Zeeland Sociëteit Non Plus Ultra 

16 10 nov 2014 Gerrit Potmakers in Bergen op Zoom (1)  School voor geschiedenis module 2 

17 12 nov 2014 Marc Lezing Bergen op Weg Kiwanis Wouw-Zoomvliet 

18 17 nov 2014 Gerrit Potmakers in Bergen op Zoom (2)  School voor geschiedenis module 2 

19 24 nov 2014 Gerrit Potmakers in Bergen op Zoom (3)  School voor geschiedenis module 2 

20 1 dec 2014 Willem Meekrap, suiker en alcohol productie (1) School voor geschiedenis module 1 

21 8 dec 2014 Willem Meekrap, suiker en alcohol productie (2) School voor geschiedenis module 1 

22 8 dec 2014 Marc Vroege bedrijvigheid en industrie School voor Geschiedenis, les 6 

23 15 dec 2014 Cees IJzer- en metaalindustrie School voor geschiedenis module 1 

 


