
 

 

 

Bergenaar Adriaan Florentius Veraart had als droom het hebben van een eigen bierbrouwerij 

 

met vriendelijke medewerking van Jan Bressers van de heemkundekring Zeelstschrijftgeschiedenis te Zeelst bij Eindhoven, Louis Minnebach van 

heemkundekring Zuidkwartier te Woensdrecht, Frank de Klerk, achivaris van het gemeente-archief Goes en Hans Jordans, trouw bezoeker van                             

het Westbrabants Archief en de medewerk(st)ers studiezaal van dat archief  

Op 10 november 1859 wordt Adriaan Florentius Veraart geboren op de Scholiersberg in het centrum van Bergen op Zoom als zoon van een landbouwer.  

    

Bron schilderij beeldbank Westbrabants Archief (WBA)  :  Topografie   Scholiersberg (Bergen op Zoom), Bergen op Zoom (NBr.)                                                                                              

Omschrijving : De straat is gelegen in het Centrum nabij de Hofstraat. Opname van een schilderij van J. v.d. Kreek gezien richting St. Gertrudiskerk                                              

over de zijmuur van het Markiezenhof.  

 



 

 

De Scholiersberg op een 
luchtfoto. 
Midden is het Markiezenhof in 
restauratie en rechts haaks op 
het hof is de Scholiersberg. 
 
Beeldbank WBA 
 
Auteursrecht 
Brabants Nieuwsblad / T. van 
Amsterdam, Sparrenlaan 25, 
4645 JC PUTTE  
 
Negatiefnummer 
AM02526_29 

 

De inschrijving in het bevolkingsregister te Bergen op Zoom met het vertrek vanaf de Scholiersberg E 49 naar de gemeente Halsteren op 9 juni 1879. 

            

               



                                 

en in de Gemeente Halsteren in het register van ingekomen en vertrokken personen 1869-1880 en het bevolkingsregister1860-1880, Aanvullingen 1860-1880            

 

                                                                                                                                                         

Volgens de omnummeringslijst gemeente Halsteren wordt wijknummer B 128 per 1 januari 1955 Gasthuisstraat 1.                                                                                             

Leuk is wel te zien dat de familie bij de verhuizing in 1879 een dienstbode heeft en later niet meer, maar dan is er wel een koewachter in dienst. 

Dan even terug in de tijd                                                                   

 

De geboorte 
te Bergen op 
Zoom van 
twee broers 
Adrianus en 
Franciscus 
Veraart, later 
vader van een 
bierbrou-
wende zoon 

 
       



 

 
Het adres en de leeftijd van de broers Adriaan of 
Adrianus en Franciscus Veraart bij de Volkstelling in 
Bergen op Zoom in 1830                      

       

Adrianus huwt op 17 juli 1837 in Nieuw Vossemeer

 

en ze wonen     

en op 10 september 1848 wordt zoon Florus geboren de latere bierbrouwer 

 

 

Florus, ook geschreven Florentius, koopt met 
zijn broer op 8 maart 1877 een bierbrouwerij 
te Steenbergen. Een brouwerij met dan al 
een lange historie.                           

  
Bron:  WBA  Notaris Johannes van der Zaag te Steenbergen, Repertorium, 1870 apr. 7-1879 nov. 10 1870-1879 

Historie brouwerij zie 
https://hollandcraftbeer.nl/brouwerijen/ 
brouwerij-het-wit-kruis” 
“In 1667 wordt er gesproken over 
bierbrouwerij ‘Het Wit Kruys’ in 
Steenbergen, gelegen aan de Simonshaven.” 
en https://www.nederlandsebiercultuur.nl/ 

 

https://hollandcraftbeer.nl/brouwerijen/


 

De gebroeders richten een vennootschap onder firma op, die geen lang leven was beschoren omdat Jacobus uitstapte. Florus gaat alleen verder.                                                                          

                                                                                                                          
Bron : WBA Notariële archieven Wouw   Notaris W. van Gastel  (Akte)datum: 26-01-1878                                                                                                                                        

en Florus en zijn gezin vestigen zich bij de brouwerij op 18 april 1877                                                                                                                            

           

In het Wijkregister 1899 (2 versies) wordt vermeld          

 
Later is er nog een hernummering naar van B 229 naar B 234 

Andere versie van het register 

 

 

 

In het voormelde linkse register staat ook vermeld                  

  Deze weg ligt parallel aan en net buiten de vestingwal.                                      

 

 

Helaas overleed Florus Veraart op te jonge leeftijd in Steenbergen op 15 januari 
1902, maar zijn tweede weduwe zette het bedrijf voort. Het bedrijf werd later 
weer voortgezet door neef M. Veraart.  
 
Bron: burgerlijke standregister Soort registratie: overlijdensakte                         
Overlijdensregister 1900-1902 (Akte)datum: 16-01-1902 Plaats: Steenbergen 

 



 
en over de windmolen van F. Huijs, die bij de brouwerij stond en voor                       
de brouwerij maalde 
  

                     

    
 
Omtrent de windkorenmolen kan aan https://www.molendatabase.org/  worden 
ontleend 
 
'Het Witte Kruis' is in 1817 als stenen windkorenmolen gebouwd achter de woning van 
bierbrouwer J.C. Lemmens aan de Simonshaven. De molen bestond uit drie lagen: 
onderin was een oliemolen, daarboven een schorsmolen en de rest was graanmolen.          
 
Gezamenlijke eigenaars waren Jan Carel Lemmens (bierbrouwer) en Jacobus Tacx 
(winkelier en broodbakker). 
Deze stellingmolen stond aan de Beerestraat, vlakbij de Simonshaven en was eigendom 
van L. Boets, die de molen in 1902 van de erven van F.Huijs hadden gekocht. De molen 
was een moutmolen voor de brouwerij die stond aan de Beerestraat. Tegenover de 
brouwerij waren een ros-oliemolen en een mouterij gevestigd. Eigenaar was S.J. Huijs, 
wiens erven de molen in 1902 aan   L. Boets verkochten. 
Laatste eigenaar was Martien Veraart en toen deze ophield met zelf brouwen, is de 
molen op de stomp na afgebroken. Dat gebeurde in 1920 tot aan de tweede zolder. 
Bron: C. Slokkers, Heemkundekring De Steenen Kamer, 'De molens van de gemeente 
Steenbergen'.       
 

 
                                                Ansichtkaart, coll. DHM        

 

 



 

Dan weer terug naar Adriaan Florentius Veraart : de inschrijving in het bevolkingsregister te Halsteren 

                

 



 

Opvallend op de bovenstaande kaart is het verhuizen van Adriaan Florentius                                                                                                                                                                                                   

vertrek als landbouwer                                                         terugkomst en weer vertrek als brouwer                                                                        

                 

Helaas is er geen digitaal register van ingekomen en vertrokken personen in Steenbergen. Maar aan het eerder vermelde wijkregisters van 1899 met eigenaren en 

bewoners kan het volgende worden ontleend. Joppe en Florentius Veraart zullen elkaar hebben gekend als eigenaren van onroerend goed in de Beerenstraat.                                     

Dus huisvesting van Adriaan in een pand van Joppe zou zomaar kunnen. Onder : Eerder vermeld register 1899 links na hernummering en rechts met hernummering. 

     

Zoals boven te lezen komt Adriaan een keer terug in Halsteren vanuit Goes. 
Hierover berichtte de archivaris van Goes, Frank de Klerk, “komt op 20 juni 1890 in 
Goes vanuit Steenbergen. Hij vertrekt op 12 november 1891 naar Halsteren.                                 
In Goes woont hij op het adres Grote Markt B 63. Dit is het huidige huisnummer 6. 
In zijn tijd was dit café De Vriendschap, zie foto. Vermoedelijk woonde hij hier ‘op 
kamers’. “  Het genoemde cafe staat achter de paal midden op de markt.  
 
Dan zijn inschrijving als brouwersknecht in Vlissingen 
 

 
 

 
 
De geboorteplaats Halsteren is foutief moet zijn Bergen op Zoom.    

 

 Onderstaand de inschrijving van het gezin in Woensdrecht in augustus 1893  met de terugkomst van Adriaan uit Vlissingen op 15 juli 1894 en zijn vertrek                                    

naar Nijmegen op 30 april 1897.      



 

 

Bij welke brouwerijen werkte Adriaan?     

Eerst Goes:  Volgens vriendelijke mededeling van archvaris Frank de Klerk van het gemeente-archief op dinsdag 10 december 2019 was er in 1890 maar één 

bierbrouwerij meer en “De Gans” van S. de Meulemeester. Dit was een grotere brouwerij. Dus het is meer dan aannemelijk dat Adriaan daar werkte. Mogelijk staat hij 

wel op onderstaande foto uit het archief Goes.  Maar na ruim een jaar komt de brouwerij in eind juli/begin augustus 1891 te koop en vertrekt Adriaan naar Halsteren. Hij 

wordt daar ingeschreven op 13 november 1891 

 
Brouwerij De Gans in de Wijngaardstraat in 1890. 

 

 
Goesche Courant op zaterdag 1 augustus 1891 

 

           
 

De website http://www.industrieelerfgoedzeeland.nl/ vermeldt 
bierbrouwer Charles de Meulemeester uit Goes die in 1873 het 
terrein aan de Waterschans en de Nieuwe Haven en omliggende 
wateren huurde voor de kweek en handel van de platte Zeeuwse 
oester.”   Mogelijk hebben bierbrouwer De Meulemeester en 
landbouwer Veraart elkaar wel eens ontmoet in Bergen op Zoom. 
 

Afbeelding rechts:   De tekst in de landelijke krant De Tijd luidde iets anders.                                                 
Uit boek van Gijs Asselbergs :  De Meulemeester   parel onder de schaal- en 
schelpdierleveranciers, gedurende een 'gros' aantal jaren. 
Bierbrouwer Charles de Meulemeester overlijdt enkele jaren later en zijn weduwe zet de 
brouwerij voort. Directeur wordt Leijgraaff, gewezen direteur van de Phoenix brouwerij in 
Amersfoort. Hij trouwt ook met de weduwe.                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

http://www.industrieelerfgoedzeeland.nl/


 

Dan Vlissingen: 

Aan de website Zeeuwse Ankers kan aan het verhaal ‘Het bier is weer best’ Bier in Zeeland worden ontleend: “In Vlissingen 
bijvoorbeeld bleven er van de tien brouwerijen nog twee over, die in 1824 fuseerden tot één bedrijf: De Meiboom.”  Dus kan 
worden verondersteld dat Adriaan daar werkte. Aan deze veronderstelling draagt ook bij dat zijn woonadres Prinsentuin vlak bij de 
brouwerij lag. En de brouwerij was bekend met West Brabanders aldus de website vlissingendronk.nl/wiki/ Brouwerij_De_Meiboom 
“ Als deze proef slaagde ‘zal de voormalige bierbrouwerij De Meiboom hoogst waarschijnlijk weder aan hare bestemming gaan 
beantwoorden en deze in handen overgaan van mannen, die reeds wegens het brouwen van goed bier een goede naam hebben 
verworven.’ De brouwer in kwestie is Georges Frencken uit Oosterhout, bijgestaan door geldschieter Joseph Johannes de Klijn, de 
burgemeester van Oudenbosch.”          

 

         

  
 
 
 
 
 
 
Bij de 
vergunning-
aanvrage links:  
                             
In het archief van 
het 
gemeentebestuur 
werd overigens                    
geen verleende 
vergunning 
aangetroffen. 

Alvorens Adriaan zich in Vlissingen uitschrijft heeft hij een brief bij het 
gemeentebestuur van Woensdrecht liggen. Hij wil een brouwerij bouwen op het 
buurtschap Korteven in de gemeente Woensdrecht. Toen vanuit Bergen op Zoom 
ter hoogte van de splitsing van de weg naar Zeeland en Hoogerheide. 
 
Dit perceel B 1246 is in 1891 aangekocht door de kinderen Veraart, uitgezonderd 
een gedeelte van B 1246 
 

 
Eerst de inzet

 



 

 

en de finale verkoping met vader Veraart 

 
 

 

dan is er nog voortzetting van de veiling en verkoping door afslag en komen de kinderen 
Veraart in beeld  

   
 

 
 

In deze akte van 8 mei 1897 inzake de scheiding van inventaris als gevolg van overlijden van moeder Veraart. 

Adriaan is landbouwer en zijn broer is bierbrouwer. 

 

 

Blijkens de volgende akte is Adriaan verhuisd en weer bierbrouwer net als zijn broer en er komt nog een bierbrouwer om de hoek kijken. 



 

                                                                         

   

 

Hendrikus is een broer van de overleden vader van Adriana 
de Jong. Adriana is een kind van de zus van Adriaan.     
 
De brouwerij van Henrikus de Jong staat schuin tegenover 
de Sint Antoniusmolen op Halsteren. Na Henricus komt zoon 
Henri in de brouwerij. In 1926 wordt overgestapt van 
brouwen naar bottelen en wordt de handelsnaam 
Bierbottelarij Het Anker. Aldus boek Bergen op stoom. 
Waarom dit vermeld?  Bij die brouwerij/bottelarij werkte in 
de jaren rond 1926 de vader van opsteller.                                                                                                                                                                      

 

De verhuizing van Adriaan is naar Hees (met nabij Neerbosch) bij Nijmegen. Waar hij als bierbrouwer wordt op 25 oktober 1897 wordt ingeschreven op het adres 

Klooosterlaan, nu Dennenstraat. Het woonadres ligt aan de zelfde straat van navermelde brouwerij De Leeuw die zowel in 1889 als 1896 openbaar is verkocht.                        

Dus vermoedelijk zal hij op deze brouwerij hebben gewerkt.    Rechts:uit Algemeen adresboek van Nijmegen en het Schependom, Ubbergen en Beek 1898  

 

 
Volgens het adresboek 1893 woonde                                    
een koetsier op het adres van Adriaan. 

                                                                                                                                       

Meer dan waarschijnlijk zal  de woning van Adriaan Kloosterlaan 5 (eerder bewoond dus door een koetsier) kijkende naar het adres 
van de brouwerij aan de Kerklaan 150 later 262/hoek Kloosterlaan later Dennenstraat) tegen de brouwerij hebben gelegen. In 1888 
werd brouwerij De Leeuw te Neerbosch vergunning verleend voor verbouw van koetshuis. De brouwerij die in 1889 betrokken werd 
door bierbrouwer Schoon.

 
                                                                                                      Rechts : Het nieuws van den dag : kleine courant op maandag 2 januari 1888  

 



 

De daaraan voorafgegane openbare verkoop en nog een openbare verkoop ruim zeven jaar later 

        

   

Rechts Arnhemsche courant op 
maandag 23 september 1889 en                                                                                                
Provinciale Gelderse en Nijmeegsche 
Courant op zondag 29 november 1896            
 
Onder gedeelte advertentie in 
Provinciale Noordbra-bantsche en ’s 
Hertogenbossche courant op 
maandag 9 september 1889 

 
Linksonder De Gelderlander op                  
31 maart 1889                       

 

                                              

  
                                     

                                                                                 
 

 
 
De foto : 
Café 'de Brouwerij' op de hoek met 
de Dennenstraat (voorheen 
Kloosterstraat) en hoek Kerkstraat          
 
Website Regio-archief Nijmegen     
 
Volgens de veldwerktekening van 
het kadaster dienstjaar 1889 stond 
de bropuwerij links van het café. 



 

In 1898 wordt een verkoop geregistreerd en nieuwe eigenaar Wilhelmus Verstraaten, dan 1900 Hermanus van den Hoogen, dan in 1901 Michiel Remmers.  

 

 
Utrecht en Amersfoort liggen niet van elkaar 
zouden Leijgraaff en Schoon elkaar hebben 
gekend??  
 
En zou Leijgraaff of zijn vrouw de weduwe van   
De Meulemeester Adriaan  Veraart als brouwer 
hebben aanbevolen???  

 

En Willebrordus Schoon vertrekt naar een ander adres en wordt handelsagent. Rechts vermeldingen in Algemeen adresboek van Nijmegen en het Schependom …     

 

1896:                        

             
1898:  

1901:   
 

     

 
Provinciale Gelderse en Nijmeegsche 
Courant op  
17 oktober 1897 en 8 januari 1899                                                                                                                                                                                                          

             
                                                                            

Op 13 maart 1899 wordt Adriaan in Hees uitgeschreven en vervolgens op 16 maart 1899 in Zeelst ingeschreven als brouwer. Mogelijk is de wisseling Verstraaten, die ook 

een tweede brouwerij in eigendom heeft, en Van den Hoogen, voor Adriaan reden om te vertrekken. 

 



 

Nog even terug naar de situatie in Woensdrecht waar Adriaan nog eigendom had voor zijn vertrek uit Nijmegen 

Uit de leggers van het kadaster

  
Vermeldende ook de stichting van de brouwerij  
En hulpkaart en veldwerk van het kadaster na omnummering 1446 in 1442 

                                         
 
en 1908/1909 onder en rechts 

           

              

                 
                                                                                    



 

Adriaan is betrokken bij de eigendomscheiding binnen de familie Veraart aldus archief Notaris J.C.L. Schermer, Minuutakten, 1898, notariële akte(Akte)datum:                           

23-07-1898, Plaats: Bergen op Zoom, aktenummer 772, waarmede Adriaan de Bruijn, gehuwd met de zus van Adriaan, eigenaar van de brouwerij wordt. 

 
 

 

     

 

 



 

Dan zet Adrianus de Bruijn de brouwerij te koop 

 

 

 
 

 
 

 
 
Notaris J.C.L. Schermer, Minuutakten, 1899 
Bron: notariële archieven Soort registratie: notariële akte(Akte)datum: 12-06-1899  aktenummer 980                                    
Plaats: Bergen op Zoom  Bevat ook akte 985 d.d. 19-06-1899 
 
Advertentie in De Avondster op woensdag 31 mei 1899, alsmede in De Zoom 

 



 

Om het verhaal van Adriaan en Woensdrecht af te sluiten het ontvangen bericht van Louis Minnebach, die de geschiedenis van cafeekes in Woensdrecht onderzoekt. 
Hoi Wim. Volgens mij is het een beetje zo.........   .  
In 1892 koopt Jacobus Veraart (1858-1929) een perceel bouwgrond op Korteven. Zijn broer Adriaan bouwt er in 1894/1895 een bierbrouwerij en noemt die De Haan. 
Deze familie Veraart heeft wel meerdere brouwerijen in Brabant opgezet. Maar op Hoogerheide wil het niet zo erg vlotten. Al een paar jaar na de oprichting van de 
brouwerij “verkopen” ze die aan hun zus Anna Veraart (1863- 1947) en haar man Adrianus de Bruijn (1861-1947), die directeur van een houtzagerij was. Die zien het 
waarschijnlijk ook niet zitten, want ze zetten de brouwerij na een jaar al in de openbare verkoop in 1899. 
Waren er geen gegadigden of was de prijs te hoog? Feit is dat Adrianus en Anna met de bierbrouwerij bleven zitten. Maar ze wilden er vanaf. Daarop wijzigden ze in 
1902 de bestemming van het perceel. Brouwerij De Haan verdwijnt dan voorgoed en het wordt een huisperceel.  
Dit is al een stukje tekst uit mijn stuk over de cafeetjes. 
 
Het bericht van Louis spoort met de teruggevonden documenten, dus het is niet een beetje zo.  
 
En er komt weer horeca op het perceel, maar daarover weet Louis te gelegener tijd in zijn boek veel meer te vertellen. 

 

Dan weer terug naar Adriaan of zoals in Zeelst zijn nieuwe woonplaats geschreven Adrianus.  

Kort na zijn vestiging in Zeelst verhuist hij weer. Deze verhuizing zal mogelijk hebben gelegen in het feit dat Adriaan Florentius Veraart op 22 juli 1899  

 huwt met Adriana Johanna Maas, dochter van de veldwachter, terwijl hij op 7 juli 

1899 bij zijn schoonfamilie ingeschreven 

 



 

In 1901 is Adriaan bierbrouwer, uit akten in de burgerlijke stand  1905 en 1907 blijkt dat hij arbeider is en in 1909 is hij bierbrouwersknecht. In een tweede akte in 1905 

is hij boterbereider. Vervolgens is hij in 1911 arbeider, 1914 fabrieksarbeider en in 1917 arbeider. 

                

                                                                                                                                                                              

Bij een gemeentelijke herindeling wordt de gemeente onderdeel van de gemeente Veldhoven, alwaar Adriaan overlijdt. 

 

Jan Bressers van Heemkundekring Zeelstschrijft geschiedenis heeft nog gesproken met een kleinzoon van Adriaan en bericht:                                        

Opa Veraart, was werkzaam bij Bavaria in Lieshout zo rond 1900. Ook werkte daar Vlijminx uit Zeelst. Wellicht allebei om het vak van brouwer te leren. Zij zijn 

daadwerkelijk een brouwerij in Zeelst begonnen, Vlijmincx had cafe de Kroon, ik denk in de buurt van de kerk. Heeft maar enige jaren geduurd. Toen is hij als stoker gaan 

werken bij wasserij Pigeaud, tot aan zijn dood. Was ook nog knopenmaker geweest. Knopen werden van been gemaakt. Een splinter van een been trof hem eens in zijn 

oog, waaraan hij blind werd. Opa Adrianus Florentius Veraart, geboren op 10-11-1859 in Bergen op Zoom. Trouwde op 2-7-1899 met Adriana Johanna Maas, dochter van 

de veldwachter van Zeelst (overleden in 1914). Zij was geboren 10-11-1878 en overleden 6-4-1954 en wonende in de Broekweg (met kermis in Zeelst kwamen er ieder 

jaar drie marechaussees inwonen om de orde in Zeelst te handhaven). 



 

                                                                

Het gezin Veraart op de foto:          Kinderen links: Frans, daarvoor Maria, de latere echtgenote van Janus harks, Adriana Gerarda, Johan Marinus overleden op                                

3 december 1934 bij een ongeluk met een te water geraakte auto in de Dieze in den Bosch, daarvoor Francisca Adriana.  Coll A.J.M.G. Veraart, Meerveldhoven              

Verder toelichting van Jan Bressers 

Adrianus Florentius wist van aanpakken, dat blijkt uit zijn hele levensloop. Dat van die boterbereider past daar helemaal in. Van de brouwerij naar het boterfabriek was 

alleen maar de straat oversteken. Ik neem aan dat hij dan werkte in het coöperatieve fabriekje en niet in dat van Henri Baselmans. Dat was volgens de commissaris van 

de koning in 1900 al zieltogend. Veraart woonde op zijn beurt hier ook weer vlakbij. De wasserij van Pigeaud startte omstreeks 1907. De boterfabriek in Zeelst stopte 

begin 1917. Het is dus best mogelijk dat Adrianus Florentius van boterbereider, wasserijmedewerker werd. 

Bronnen voor zover niet vermeld : website’s Delpher kranten, Westbrabants Archief, Regio-archief Nijmegen, Wiewaswie, Regio-archief Eindhoven   

Bergen op Zoom, zondag  22 december 2019 en aangepast zondag 5 januari 2020 

Willem Kruf 


