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Een lid van de familie Cuypers van Mattemburg was reder 

ontleend aan kranten opgenomen op de website Delpher kranten en de Zeeuwse krantenbank.                                                                    

Voor verdere c.q. diepgaandere bijzonderheden wordt verwezen naar het boek Bergen op Weg, deel 1 

Transport over water, pagina’s 124-128 en 144  

De scheepvaartondernemer Cornelis Lodewijk Antonie Cuypers, roepnaam Louis, is, evenals 

zijn familie, niet onbemiddeld 

 

Voor de beeldvorming de situatie van de Schelde naar het noorden voor de aanleg van de 

Scheldedam in het begin van de jaren 1860. Door slikken en schorren toen al geen vaarweg 

voor de grotere en diepergaande boten. Zie voormeld boek.  

 Afbeelding website Toporeis 
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Louis Cuypers krijg in 1854 toestemming voor het uitoefenen van een stoombootdienst 

ook hij krijgt uitstel  voor de feitelijke vaart                                                                           

   

De dienst wordt onderhouden met een radarboot        zo leert de 

afbeelding in latere advertenties, die zeer sterke gelijkenis met de boot in de door Cuypers 

uitgegeven brochure bij aanvang van de dienst. Zie eerdergenoemd boek. 

Boot van Louis Cuypers verricht nog tijdens de proefvaart een redding    

                       

   
NB. Met de Heerenbergsche Vliet zal vermoedelijk bedoeld zijn de Steenbergsche Vliet    

Hij krijgt zelfs uitbreiding van de eerdere vergunning                                
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en de nieuwe dienst komt snel in de vaart 

   

ook voor plezierreizen                                        

       

 Maar er is een correctie en een nieuwe aankondiging 

  

Volgens voormeld boek Bergen op Weg, deel 1, is de eerste vaart 29 augustus 1856. 

Ook vervoerd het schip soldaten naar Bergen op Zoom,                                        
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die ook aankwamen in Bergen op Zoom                                                                                               

    

Maar de stoomboot kent ook pech   

     
gelukkig is de boot is snel weer in de vaart                                                    

                                                                                       

Kort daarna treedt de winter in        

               

Het kan gebeuren dat de boot ook aan de grond loopt 

     

en een dag later meldt dezelfde krant  

Bergen op Zoom wordt niet iedere vaart aangedaan 
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en dan is er onrust   

     

Echter volgens de dienstregeling van mei 1856 blijft Bergen op Zoom beperkt aangedaan 

worden      

  

  Er wordt zelfs gevaren met 2 boten                             

    

Maar de opvolger met aanlegplaats Bergen op Zoom dient zich 
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Een ingekomen stuk in de Goesche Courant van op 23 juni 1856 

 

Inderdaad Bergen op Zoom is geen aanlegplaats meer voor de Aymon Louise 

  

  

de boot zorgt ook voor snelle berichtgeving Middelburgsche Courant op Dingsdag 22 Julij 1856 
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en nog een bijzondere vaart                                                                    

  

    

edoch de dienst wordt snel gestaakt.      

    

 en op de zelfde dag het staken van 

de geregelde vaart in de Goesche Courant, maar volgens de Middelburgsche Courant nog in 

gebruik voor andere vaart.  En wat opvalt in het linkse krantenbericht inmiddels zijn in de vaart 

de schroefstoomboten. 
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en Cuypers doet de boot No. 1 in de verkoop 

    

dan de Aymon Louise 2 

   

 

  

De boot, kijkende naar het vorige bericht waarschijnlijk de Aymon Louise No. 2,                          

een nieuwe taak : vaart op geregelde dienst wordt een sleepboot  

                    


