
De verdwenen taverne / herberg Huys ten Halve later De Hazekop                

lag zo’n 200 jaar aan de Zandstraat      

 

Links de bewoonster van het perceel waar de 
herberg stond met het naambord van haar woning       
in 2017        
en 
op voorhand : documenten van voor 1720 zijn zeer 
moeilijk leesbaar dus heeft opsteller zich beperkt  
tot de enkeling die wel (beperkt) kon lezen.  
Het verhaal is niet uitputtend, maar neemt u wel 
mee in de geschiedenis van het huis en naaste 
omgeving.      
 
Bergen op Zoom, woensdag 16 mei 2019                
Willem Kruf        

                                                                                                                                                                                                                                                       

Nog geen Huys ten Halve op de onderstaande kaarten. 

                   

Links:   Deel van de kaart van de nieuwe linie van Bergen op Zoom naar Steenbergen met de forten Moermont, Pynsen en Rovere, naar de situatie                  

van 1627  Rechts: Gedeelte van kaart van de Ooster- en Westerschelde en de aangelegen gebieden tussen Antwerpen en  Bergen op Zoom. 1631. 

Maar Huys ten Halve komt wel voor in  het midden van onderstaande kadastertekening waarvan de basis is gelegd in 1636.  

 

Datering 1636-1696  Gemeten door den gesw. Lantmeter Smulders, / ende (zie NB) Marcelis Smeulders woonde te Bergen op Zoom en werd op 15-9-1636 geadmitteerd 

door het Hof van Holland, Ao. 1696 gecopieert door den gesw. Lantmeter C. de Bije: / Voorts gecopieert door W.T. Hattinga in Bergen op Zoom den 14 Januarij 1742. / 

Waar na deesen door mij   gecopieert is Tholen den [dagtekening ontbreekt: get.] D.W.C. Hattinga. – M 

Opties voor de naam Huijs ten Halve zouden kunnen zijn:  ligging halverwege 1. het gebied de Santstraet en de 

Steenbergsche poort (de stadspoort) of 2. de stadswal en Fort Moermont.  Zie de hierna opgenomen kaarten.  



Huys ten Halve komt voor opsteller voor de eerste maal leesbaar voor in de                                                                                                                                                                  

Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, ca. 1660, 

                                                                                                                                                                   

In deze legger komt ook voor herberg den Nadorst gelegen achter fort Moermont volgens latere leggers. 

 

In een latere legger van 1684 blijkt Huys ten Halve te zijn verhuurd. 

      

In die legger is er ook sprake van het redoute Bleijenburg en fort Moermont 

     

en komt tot uitdrukking het bestaan van de verdedigingslinie, die onder water gezet kan worden.  

 

Ook in de Legger van de huizen in de stad en van landerijen in de Buitenpoorterij, met aantekening van daarop gevestigde 

cijnzen ten behoeve van de stad en van hypotheken, 1600, bijgehouden tot ca. 1725 komt Huys ten Halve voor. 

  

Uit de Tafel op het protocol van opdrachten over 1605-1693, 17e eeuw, kan worden opgemaakt dat tot Huys ten Halve 

meerdere landerijen  behoorden.  



 

In onderstaande akte van notaris Johan Drabbe te Bergen op Zoom van 11 april 1693 inzake een liquidatie is zelfs sprake 

van het afgebrand Huys ten Halve. 

 

Dan de Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, 

1700. In de legger is Huys ten Halve zelf geen object maar wordt wel twee keer genoemd.                              

      en 

      

Op 27 november 1710 maakt notaris Lambertus van Sambeeck een verkoopakte op.                                                                        

Goula Born, weduwe van Cornelis van Druijnen/Druijten, verkoopt een huis (met schuur?) aan Jasper le Maitre,                   

meester metselaar.  

 

 

Huys ten Halve komt weer terug in de Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, 

belast met verpondingen, 1714, met eigenaren en huurder. 



   

De huurder Erent Stomp wordt in de akte Notaris François Bolcoël van 16 februari 1716 vermeld als tavernier wonende in                   

Huys ten Halve. Hij compareert als tavenier overigens in een akte over een voorval aan de dijk/weg in de Beijmoer op de                              

2e Thoolse marktdag  9 november 1715.  

 

De erven van Jacques Bracco verkopen Huys ten Halve voor de helft aan Cornelis van der Heijs ten behoeve van de 

kinderen van wijlen Jasper La Maistre op 23 juli 1717.   

 



 

Erent Stomp overlijdt als bewoner van Huys ten Halve zo’n zes jaar later op 21 juli 1721 te Bergen op Zoom.  

 

 

Zijn weduwe hertrouwt onveer 9 maanden later, aldus NH trouwboek 1713-1733. Opsteller is niet bekend of zij in de 

herberg bleven na het huwelijk. In 1729 wordt een akte opgemaakt met andere namen als bewoners. Zie verderop. 

Huys ten Halve wordt ook genoemd in een akte van 14 januari 1723 van notaris François Bolcoël te Bergen op Zoom.                                  

Deze akte gaat over een perceel achter Huys ten Halve met comparant Cornelis Stallaert en Cornelis van Bommel wordt 

genoemd wegens een belendend perceel.  

 

In 1724 wordt het Huys ten Halven op kaart gezet door C. van Bommel en A. van Dun , aldus de uitgave ‘Bergen op Zoom           

in kaart gebracht’ in de serie Studies uit Bergen op Zoom  

 



Op 11 juni 1729 wordt een boedelinventaris opgemaakt wegens overlijden van de bewoonster van Huys ten Halve,            

de weduwe van Jan Stoop Adriana IJsermans. De opmaker van de akte is opnieuw notaris François Bolcoël. Uit de 

beschrijving blijkt dat er sprake van horeca- en landbouwactiviteiten.     

Aan de indices der akten van notaris Bolcoël  1710 – 1782 wordt ontleend

                           
en uit de akte zelf                                                                                                  

                                                                                                                 

De akte geeft inzicht in de vertrekken van het huis 

   

      

                                                          

en de naaste omgeving van het huis 

                                                        

Dat er sprake is van een herberg blijkt uit de eerdere vermelde inboedel van de keuken (bierpinten en glazen)                         

en ook uit de volgende passage over leverantie van bier. 

 

Blijkens de akte was sedert 1727 als knecht werkzaam bij zijn schoonzus Pieter Stoop. Hij was tevens voogd                           

over de nalatenschap.  

 



Volgens  de Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, 

1730 is Pieter Stoop dan steeds huurder. 

    

Huys ten Halve met schuur wordt opnieuw op kaart vastgelegd.   

 

Gedeelte van Negende blad van een kopie (met aanvullingen) in 12 bladen van een kaart van de linie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, in opdracht van                             

de Raad van State in 1731 gemaakt door C. van Bommel : Huys ten Halven ligt  op de kruising van de Zandstraat en het pad naar redoute Bleijenborg,                      

waarlangs turfvaart  De Zoom stroomt. 

Volgens het Protocol van opdrachten, akten van overdracht van onroerend goed, 1733-1737, verkopen de erven van  

Jasper La Maistre Huys ten Halve aan Maghiel Rombouts op 13 februari 1733.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        



en huurder is dan nog steeds Pieter Stoop

                                                                                               

Pieter Stoop woont in november 1733 nog in Huys ten Halve. Hij doet dan vastleggen een voorval inzake                                        

het niet passeren over de weg door twee soldaten.  

 

 

Op 7 januari 1937 treedt Mighiel Braat, zelf weduwnaar, in het huwelijk met de weduwe Van Eijen van eerdergenoemde                     

Cornelis Stallaerts 

    

Op 27 augustus 1738 koopt de Mighiel Braat als landbouwer een nader aangeduid perceel grond bij Huys ten Halve,                                

aldus de akte van  notaris Pieter Aelmans  te Bergen op Zoom.  

    

Op 8 maart 1743 verkoopt Rombouts aan Machiel Braat Huys ten Halve aldus het Protocol van opdrachten, akten van 

overdracht van onroerend goed, 1741-1745 1741-1745                                   

 



maar het gekochte is verhuurd 

      

wanneer Bastiaan Grootvelt na Pieter Stoop huurder is geworden is de vraag. Maar Bastiaan verlaat zoals verderop te lezen 

Huys ten Halve en overlijdt aldus het Overlijdensregister Krankenbezoeker 1738-1768 op 18 januari 1746 

           

Mighiel Braat huurt in 1742 ook een perceel grond tussen Huys ten Halve en De Zoom een akte van notaris Aelmans              

op 9 maart 1743 

      

en het echtpaar Braat – van Eijen gaat de herberg drijven als eigenaar blijkens  

Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, 1743  

    

met meerdere percelen maar ook  

 

Begin 1746 legt Mighiel Braat, als landman en tavernier, wonende in ’t Huys ten Halve, in vier notariele akten                               

bij notaris Adriaan Baks tge Bergen op Zoom een voorval bij zijn taverne vast.  



    

      …… 

                                                      
Let op de toespeling op de nabij zijnde Franse troepen. 

en 

                                                        
Let op de toespeling :  geen officiële ambten voor katholieken in het hervormd land. 

 

Mighiel Braat zegt 

     
Cannalje is vrij vertaald een vod 



                                   
Let op wapens werden niet geschuwd                                                                             

en nog een tweede akte  

     

 en nog een derde akte 

 op  

 

 

en enkele dagen later een vierde akte 

 op  

blijkens welke 



 

die Mighiel Braat als volgt beledigde 

 

Ook maakt Mighiel Braat twee maanden later een testament op bij notaris Pieter Aelmans te Bergen op Zoom.  

    

 

 

Op de zelfde dag volmachtigt hij bij de zelfde notaris zijn echtgenote te handelen bij zijn afwezigheid.                               

Waarom hij deze akte laat opmaken blijkt uit een later te vermelden akte uit 1855: hij vertrekt naar Indie.  

 

In 1746 wordt het gebied in kaart gebracht door landmeter P.J. Adan,                                                                                                  

waarbij opvalt dat de kaart van 1731 nog een weg kent die uitkomt op de Zandstraat tussen Huys ten Halve en Fort 

Moermont. Een weg die niet meer voorkomt op de kaarten van Adan van 1746 en 1787, zie gebied Den Blauwe 

Voorschoot. Ook opvallend is dat het gebied boven Fort Moermont, dus richting huidig Vrederust, ook de Santstraat      

wordt genoemd. 



 

 

En Franse kaarten van het gebied tijdens het beleg van 1747 mogen niet achterblijven:                                                                        

met de ligging van herberg Huys ten Halve op de linker kaart. De drie stipje bij de driehoek in het midden met rechtsboven 

Fort Moermont en in het midden onder het (vierkante) redoute Bleijenburg. Rechter tekening de aanval op Moermont.  

Vraag is of de laatste tekening juist is. Volgens oud-gemeente-archivaris Willem van Ham is het fort niet rechtstreeks 

aangevallen. 

          



Dan opnieuw Mighiel Braat ineen akte van   van 1755.                                                 

Mighiel Braat is bijna acht jaar eerder overleden                                                        

      

 

Vermoedelijk zal door het vertrek van Machiel Braat Jacobus van ter Heije als huurder tavernier zijn geworden en verkocht 

hij in opdracht  van de weduwe. Deze situatie valt af te leiden uit de later te vermelden legger van landerijen, bossen, 

hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, 1759. Maar eerst de verkoopaktie van              

9 oktober 1752 van notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom.  

      

Het huis wordt gekocht door Quirijn Menu voor hem of zijn opdrachtgever 



                                                                                                                   
Uit latere akten blijkt dat Quirijn Menu meester zadelmaker is                                                                                     

  

De vraag is of de koop is doorgegaan blijkens een later te vermelden akte van 25 juli 1754.                                                                           

In de zelfde akte van 1952 wordt nog een perceel genoemd. De beschrijving maakt niet alleen melding van Huys ten Halve, 

maar van een Hoornwerkje aan de Zoom.                                                                                                                                                         

       

Dat Jacobus  van ter Heijen tavernier is blijkt ook uit onderstaande peiling in verband met accijns. De akte is van notaris 

Frederik Nicolaes van Engelen te Bergen op Zoom op 1 juli 1751.                                                                                              

       

Notaris Johan Hendrick van Overstraten te Bergen op Zoom maakt medio 1754  de volgende verkoopakte op. Koper is                              

luitenant-kolonel Otto Reck van Mulhuijsen.  

 

De verkoper mag zo wordt ook bedongen tot Bamis van het zelfde jaar blijven wonen in de woning. 



Dan de Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, 1759  

    

Otto Reck v Mulhuijzen is dus door overname van de weduwe Stallaerts eigenaar van Huys ten Halve geworden. Wat ook 

opvalt is dat een in 1747 vernielde hoeve niet mocht worden herhouwd, omdat die tegen de glacis aanligt. Overigens blijkt 

uit de later te vermelden akte van 9 januari 1773 dat Huys ten Halve zuid- en ootwaarts ook door De Glacis wordt 

begrensd. 

Dan is er in 1764 net ten oosten van Venlo de geboorte van een persoon die later in de Zandstraat komt wonen en zijn 

naam er zal achterlaten. Het betreffende mailbericht uit Duitsland over de geboorte. 

Op 9 februari 2017 om 14:01 schreef Mallika Dayomi Wessendorf van het archief van Kreis Viersen het volgende:                                       
Lieber Herr Kruf,                                                                                                                                                                                                   
ich konnte ermitteln, dass es in Niedersachsen kein Breyell gibt. Es gibt nur bei uns in Nordrhein-Westfalen einen Ort 
"Breyell".  In unseren Kirchenbüchern habe ich ihre gesuchte Person "Mathijs Hasekok" gefunden, allerdings steht er im 
Geburtsregister als "Mathias Haßecox" und wurde am 12.05.1764 geboren. Als Eltern sind angegeben ein Herr Heyn 
Haßecox und eine Frau Entgen Schmitz.  Ich hoffe die Informationen helfen Ihnen weiter!                                                                     
Mit freundlichen Grüßen   Im Auftrag  Kreisarchiv Viersen 

                                                                                                                                                                                                                                 

Huys ten Halve wijzigt weer van eigenaar blijkens de akte van 9 januari 1773 van notaris Benjamin van der Hagen te                   

Bergen op Zoom. De verkoper is Otto Reck van Mulhuijzen, luitenant - kolonel in het leger. 

   

    



In de akte wordt ook de ligging van het huis vermeld: west de glacis en zuijden …. de glacis en noorden de Sandstraete. 

Tevens vermeld de akte dat het huis is verhuurd aan eerdergenoemde persoon Jacobus van ter Heijen.  

                                                                                                                                           
en de koper is generaal Frederik Maij, die het buitengoed (later naar hem vernoemd) Meilust bewoont. 

 

Maar er is kort daarna een beslaglegging en opheffing ervan, aldus de akte van notaris Benjamin van der Hagen                    

te Bergen op Zoom 

             

Uit de Legger van landerijen, bossen, hoven en huizen en de tienden in de Buitenpoorterij, belast met verpondingen, 1774  

              

     

en  het opperland van Huys ten Halve en nog een herberg Den Nadorst achter Fort Moermont, het voorste fort                                                        

                    

en nog steeds Redout Blijenburg                           



Notaris Benjamin van der Hagen te Bergen op Zoom spreekt in een boedelakte van 23 april 1778 over Huys ten Halve,                      

maar ook over een hoornwerkje aan de Zoom.  

   

In 1784 wordt het Fort Moermont voor een deel geslecht en in 1816 wordt het fort opgeheven, aldus Dr. Willem van Ham   

in studie Merck toch hoe Sterck van de Geschiedkundige Kring. In de periode van 1628 tot 1816 is de waterlinie zes maal  

onder water gezet volgens Prof. Dr. H. Leune in zijn webversie van de geschiedenis van Het Fort Henricus te Steenbergen. 

Mogelijk is het fort meer keren bemand. In ieder geval bewoond blijkt uit meerdere notariele akten.  

Periode Reden Periode Reden 

   1628-1649 Spaanse dreiging 1747 - 1748 Franse dreiging 

 1671-1678 Franse dreiging 1784 - 1785 Oostenrijkse dreiging 

1702 - 1713 idem 1794 – 1795  Franse dreiging 

                                                                                                                                                                                                               

Vijandelijke aanvallen op de linie mislukten in augustus 1632, juli 1636, juli 1747 en januari 1795. In augustus 1712 zagen 

Franse militairen kortstondig kans om de linie ruim benoorden Fort de Roovere richting Tholen te doorbreken. 

                                    

Ook worden weer metingen verricht, Meting 16 hoeken van buitenpoorterij 

Bergen op Zoom, door J.B. Adan, minuut (9), 1787 met Huys ten Halve en op 

tekening links de contouren redoute Bleijenburg rechts onderin. 

 

 

 

In 1788 overlijdt Jacobus van der Heijen, aldus Overlijdensregister Krankenbezoeker 1769-1801, Soort registratie: 

begraafakte datum: 16-02-1788 te Bergen op Zoom. Wie er dan uitbater wordt is opsteller onbekend. 

 



Inmiddels heeft Matthijs Hazekoks zich in Bergen op Zoom gevestigd, want hij koopt bij een verkoop op 2 december 1791 

schaarhout en te Moerstraten bos, zo vermeld de akte van notaris Constantinus Hartman van Hoek.                                                                                  

        

 

Op het einde van de zelfde maand wordt zijn dochter Anna Maria gedoopt:                                                                            

           

Ook komt Matthijs terug in het cijnsboek van 1760  

    

Uit de aantekening in het boek blijkt dat mevrouw Maij , de weduwe van de koper in 1773 Frederik May, eigenaar is.                       

En Matthijs bewoner van Huys ten Halve.  

 

Mogelijk is betrokkene na het overlijden van Jacobus van der Heijen de herberg gaan huren. Want uit de volgende akte van 

Notaris Constantinus Hartman van Hoek blijkt dat de weduwe in de stad is gaan wonen. Notaris Constantinus Hartman van 

Hoek van    en de relevante passage 

   

Een Matthijs is een blijver. Opnieuw verschijnt zijn naam in een notariële akte en wel op (akte)datum: 17 november 1794.                       

Blijkens die akte verkoopt de weduwe Maij schaerhout.  



     

  

   

Dan in 1797 overlijdt de weduwe Maij 

  

   

en verkoopt zoon Rudolf Huis Ten Halve via notaris Constantinus Hartman van Hoek aan A.C. van Kleef op 16 mei 1797. 

         

maar de koper mag pas later gebruik van het gekochte gaan maken.                                       

 

NB.  Geboorte Frederik Rudolf :   NH doopboek 1753-1796   datum 31-01-1753 te Bergen op Zoom Bijzonderheden:   Getuige 1 Generaal Majoor                     

en huis, schuur en stal zoals in akte vermeld zijn reeds aangegeven op voorstaande Franse tekening van het beleg in 1747. 



In de zelfde akte is meer onroerend goed te vinden in de Zandstraat ter plekke van de glacis         

         

Op 12 juni 1800 wordt de tweede dochter van Matthijs Adriana gedoopt. 

                        

Kort daarna koopt bewoner Matthijs Hasekoks Huis ten Halve via notaris Constantinus Hartman van Hoek 

   

 



Matthijs blijft verschijnen in het cijnsboek    

   

Ook komt Matthijs voor in de Volkstelling 1812 in de Gemeente Bergen op Zoom 

 

 

en is zijn dochter Marie bediende op een naburig buitenhuis 

 

     

Dan de Wijklijst oktober 1814, Wijk K (Tiende wijk, Buitenpoorterij), huisnrs. 1-89 1814     

                             

en de lijst in 



   

    

Dochter Adriana huwt in 1841          

                                                                         

In het bevolkingsregister 1850-1860, deel 10, wijk K, wordt het beroep van Matthijs tapper geduid en blijkt dat zijn 

gehuwde dochter en haar man bij hem inwonen. 

          



Matthijs Hasekoks overlijdt als herbergier op 19 juni 1856                                  

  

Petrus Clarijs overliidt als herbergier op 6 februari 1863                

  

Op 2 maart 1869 nemen de zussen Adriana en Anna Maria Hazekoks een hypotheek op Huys ten Halve, dat inmiddels               

bekend zal staan als De Hazekop, zie navermelde advertentie in 1870.  Dit geschiedt in een akte opgemaakt door notaris 

J.F. van Goch. 

   



met als onderpand                                              

 

Dochter Adriana overlijdt in het zelfde jaar. 

 

Inmiddels was dochter Anna Maria, die bediende bij en later echtgenote en weduwe van een Roosendaal’s notaris was, 

teruggekeerd in Bergen op Zoom, aldus Bevolkingsregister 1860-1880 

 

Bijna een jaar later in 1870 wordt het huis met herberg te koop aangeboden: 

  en       



  

Dochter Anna Maria maakt een testament in 1872 en Willem van Ginneken wordt enig erfgenaam met vrouw en kinderen 

als plaatsvervangers bij zijn vooroverlijden. Het testament is opgemaakt door notaris W. van Gastel te Wouw.  

 

      

De begunstigde in het testament Willem van Ginneken overlijdt drie jaar later 

 



Op 17 oktober 1878 overlijdt Anna Maria Hasecox. 

 

Op 17 januari 1879 maakt notaris W. van Gastel te Wouw een boedelbeschrijving van de huwelijksgemeenschap, die 

bestond tussen Johanna Elisabeth Schrieckx onder Bergen op Zoom en wijlen haar echtgenoot Wilhelmus van Ginneken 

 

met in de inboedel 

  

Op 9 februari 1879 wordt bij notaris W. van Gastel te Wouw een schuldbekentenis met hypotheek opgemaakt met als 

onderpand “De Hazekop” door Johanna Elisabeth Schrieckx, hovenierster en weduwe van Wilhelmus van Ginneken. 

Bij notaris H.A. van Goch te Bergen op Zoom wordt op 4 juni 1880 een nieuwe eerste hypotheek gevestigd.  

Voor de jaren daarna pakt opsteller een passage uit het boek van Henk Franken  

 



 

Cornelis van den Boom is gehuwd met de dochter van Willem van Ginneken en Elisabeth Schrieckx                                          

aldus  Bevolkingsregister 1880-1900, deel 2 B 

     

Maar vanaf 19 augustus 1883 wordt een openbare verkoop meermaals in de krant aangekondigd 

            

Notaris Van Goch doet de zoals blijkt de gedwongen verkoop als volgt af. Eerst een akte van inzet.

 

waarvan de aanleiding is het niet voldoen aan de financiele verplichtingen 

           
en het verhaal van de schuldeisers 

 

De verkoop wordt geformaliseerd bij notariële akte van 15 september 1883. 



Bevolkingsregister 1880-1900, deel 8 G 1880-1900 

    

Volgens het Bevolkingsregister 1880-1900, deel 8 C 1880-1900 vestigt zich nog iemand op de Hazekop in 1886                                                        

               
Dit wordt bevestigd in de later te vermelden koopakte van 22 februari 1888.   

Dan wordt huis, erf en moestuin, genaamd “de Hazekop” gekocht door Laurents van Gils, als de akte opgemaakt door 

notaris L.C. van de Ven te Bergen op Zoom. 

 

 

 

Echter Laurentius van Gils had al een andere herberg. Dit kan uit onderstaande inventarisatie van Henk Franken worden 

afgeleid.                                                                                                                                                                            

    

waarin blijkens de krant van 26 april 1888 een herberginboedel wordt verkocht. 



                                                                                                    

      

en de desbetreffende akte van notaris Van Gastel te Wouw 

    

 

Laurenstius van Gils bewoont herberg de Belle Vue aan de Stalenbrug. 

Daarna verhuist Laurentius naar de Hazekop als Bevolkingsregister 1880-1900, deel 8 G  

    

Door de erfgenaam Willem van Gils blijkt er een connectie bestaan tussen de herbergiers Laurentius van Gils en 
Johannes Kruf. De laatstgenoemde is familie van de opsteller 
 

 
 



De geboorteakte van schoonzoon Johannes Kruf 
 

                  
                
achterkleinzoon van mijn bedbedovergrootvader Jacobus Kruf, kleinzoon van mijn bedovergrootvader Johannes Kruf, 
gedoopt te Bergen op Zoom op 1 januari 1805 en zoon van Willem Kruf, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1830, die 
een broer is van mijn overgrootvader Petrus Kruf, geboren te Bergen op Zoom op 6 juni 1840 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                              

De weduwe Schriks overlijkt op 17 maart 1892 

 



In onderstaande gids uit 1901 wordt de Hazenkop een buitenherberg genoemd.  

           

In 1907 is er nog steeds sprake van een herberg en met v.G. zal bedoeld zijn Laurentius van Gils. 

      

                                                                                                      

    

Onweer haalt opnieuw de krant in 1911 : in de plaatselijke pers wordt gemeld zonder ongelukken. Twee andere kranten  

melden een blikseminslag aan een woning aan de Hazenkop.      

       

 



    

                                                                 

                                                        

     

Begin 1912 wordt De Hazekop verkocht als huis en niet als herberg.  

    

               

 

 

 



Gedeelten van de notariele akten van notaris J. Goderie inzake inzet en gunning  

 

 

 

 

 

 

1914 :  in dat jaar wordt de wijknummering afgeschaft en vindt huisnummering plaats aan de hand straten                                                        

   

en vertrekt Van Gils na eerdere verhuizing binnen Bergen op Zoom naar Groningen: datum uitschrijving 30 oktober 1914 

volgens Bevolkingsregister 1900-1920, deel 11 G 

       

 



Hiermede is het bestaan van de taverne, herberg en bierhuis ten einde, hetgeen wordt bevestigd door Henk Franken in zijn 

eerdergenoemd boek. 

    

Mogelijk is de beeindiging ook ingegeven door de komst een paar jaar eerder van drie dichtbij gelegen concurrenten,             

vermeld in het eergenoemde boek van Henk Franken 

                   

  

 

Echter de naam Hazekop is een gevestigd begrip.   

              

Het voorval krijgt ook elders aandacht 

       



Ook in officiële publicaties blijft de naam Hazekop terugkomen. 

 

 

Wijkregister ca. 1915-1920 deel 4, P-Z, op straatnaam, opgave van huisnr., gebouw en naam bewoner 1915-1920                                  

In het register valt wel op dat de Zandstraat ook wordt vermeld als Zandstraat (Nieuwe) en Zandstraat (Verlengd) met 

eigen huisnummers. 

           

     

In de volksmond wordt het gedeelte van de Zandstraat van de Zoom tot vermoedelijk de Moerstraatsebaan (nu hoek 

Zandstraat/Sibeliusstraat) zelfs de Hazekopweg genoemd. 

  

     

 

      

 

 



In 1930 en 1932 wordt de Hazekopweg genoemd in artikelen over een te realiseren brug. De geschiedenis van deze               

brug is opgenomen op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), ontdekken, verhalen,                       

“Brug over de Zoom had beter lot verdiend”. 

     

 

  

en nog twee berichten in 1933 en 1934. 

 

                           

                                                           

                                                 

Het kenmerkende schuine perceel begrensd door twee zandpaden bestaat nog steeds blijkens een kaart                       

getekend door het Kadaster in april 1936         

       

Bronnen voor zover al niet vermeld notariële archieven, leggers, registers burgerlijke stand en bevolking op de website          

van  en microfiches van kranten bij de Westbrabantse Archiefdienst, de webstite Delpher kranten en (1x maal) boeken en 

de website Archieven betreffende de kaarten. 


