
Antwerpsestraat 5 en 7 en Kloosterstraat 35 te Bergen op Zoom 

In de jaren na 1870 : de verkoop van  de vestinggronden tijdens de ontmanteling van Bergen op Zoom als vestingstad,  

zo ook op de hoek van de Antwerpsestraat en Kloosterstraat.  

      

De hoek Antwerpsestraat / Kloosterstraat. Perceel 
3336 is Antwerpsestraat 9 en de percelen 3342 en 3341 in 
de Kloosterstraat. Zie Johannes Monu veelzijdige smid uit 
Woensdrecht en Bouw van damsluis met verstrekkende-
gevolgen op de website BHIC/ontdekken/verhalen 

Tekening links is van   
Onder links de aanvankelijke percelen en rechts 
kadastertekening maart 1881 

  

 

 
Op 18 juni 1898 koopt Bernardus 
Roem wijk L nummer 455, later 
Antwerpschestraat 5, op 
kadastertekening 3338.  
Deze grond was eerder gekocht in 
1878  via notaris Van Gastel te Wouw 
op 31 oktober 1878 aan hovenier 
Cornelis Nuijten door C.A. Daverveldt, 
burgemeester en wonende te Wouw 

  

 

    



Wie is Bernardus Roem??         

 Hij is geboren te Bergen op 
Zoom als zoon van een 
winkelier                     

 

 
In het Lotingsregister voor de 
nationale militie, lichting 1880, 
klasse 1860, is Bernardus 
metselaar van beroep, maar dit 
is anders bij zijn huwelijk. 

 

  

Hij huwt met Jacoba Francisca Kerstens (naaister), leeftijd 28 jaar, geboren en wonende te Bergen op Zoom 

Vanuit zijn ouderlijke woning in het 
Accijnsstraatje verhuist hij naar de 
Wassenaarstraat L 146 om dan na 
voormelde koop naar de 
Antwerpsestraat L 455 te verhuizen.   
In 1914 vond er een omnummering 
plaats.  En op foto Antwerpsestraat 
de nieuwe huisnummerimg.  
 

          

 

 
 Uit gemeentegids 1901   

            Let op zetduiveltje 458 in plaats van 455              

        

De kadasterlegger van Bernardus laat zien dat Bernardus een nijver baasje is  

 



      

De ijver van vader Bernardus en zoon Hermanus blijkt ook dit overzicht met bouw- en hinderwetvergunningen                                 

Antwerpsestraat 5 , 5a en 7 en de Kloosterstraat  35. Met vooral 1910 een heel druk jaar. 

Datum vergunning Aard 

10 maart 1905  Hinderwetvergunning voor lakoven op sectie H 1260 

19 november 1909 Verbouw in een afzonderlijk boven en benedenwoning van de Kloosterstraat L 307 

20 mei 1910 Wijzigen timmerwinkel in winkelmagazijn en bergplaats wijk L 305 

3 juni 1910 (her)plaatsen winkelpui wijk L 305 

22 juli 1910 oprichten lakkamer bij pand Kloosterstraat L 305 

6  juni 1913 Maken van een privaat met beerput in pand Kloosterstraat L 307 ( H 1582). 

1920 Plaatsen van een lakkamer in pand Kloosterstraat L 305 en                                                    
verbouw van de eerdere timmermanswinkel van J. Moerbeek naar een kachelmagazijn.  

23 februari 1922  Plaatsen van 2 electromotoren Kloosterstraat 35 

25 april 1933 verbouw van pand Kloosterstraat 35 ( H 1581) 

1933 verbouw van Antwerpsestraat 7 ( H 421) tbv een winkel- woning 

23 november 1948 Verbouw van pand Antwerpsestraat 7 en uitbreiding met slaapkamer ervan en WC 

23 november 1954 Verbouw van pand Antwerpsestraat 5 en 5a 

 

In 1904 bouwt ruimte bij op perceel H 420, waardoor 
kadasternummer H 1260 ontstaat. Zie nevenstaande 
kadastertekening van juni 1910 en onderstaande tekening voor 
vergunningaanvrage. 
 
Met het oog op de start voor zichzelf met een smederij op 
Antwerpsestraat 5 in welk pand zijn vrouw handelt in koloniale 
waren (hinderwetvergunning 310 voor de smederij) leent 
Bernardus geld voor (verbouwings)hypotheek. 
 
Op 30 oktober 1909 koopt Bernardus Roem in de Kloosterstraat 
van aannemer Cornelis Bastiaansen, die er samen met zijn zwager 
Johannes Moerbeek, aannemers waren. Zie akte onder. Alleen de 
werkplaats is verhuurd tot 1 mei 1910. .

 
 
Hij krijgt ook weer een bouwvergunning 6250. Huisnummer L 307, 
kadastraak sectienummer H 416. De vergunning betreft verbouw 
tot afzonderlijke boven-  en benedenwoning 
 

           

 

Blijkens het adresboek van 1901 is Pilaar ook meestersmid.                                                                                                

      



De vergunning op 19 november 1909 aangaande  pand L 307                                                                

 

en nog een vergunning op 20 mei 1910 aangaande 
pand L 305

 

en nog een vergunning op 3 juni 1910  aangaande pand L 305    

 
  

 
                                                                   



  

De vergunning van 22 juli 1910  voor een lakkamer  achter pand 
L 305                 

                                                                           

 

Uit de akte van koop op 30 oktober 1909 

  

 

 

Bij de zelfde notaris sluit hij op 15 november 1909 een hypotheek af met het onroerend goed als onderpand.                                                                                                                                                                                                             

Volgens het Wijkregister Antwerpschestraat zijn de buren van Roem de familie Van den Berg 

op nummer 5

 

op nummer 7        

                                                                                                             
Petrus Johannes van den Berg kocht het huis van de aannemer Cornelis Bastiaansen, die ook eigendommen in de 

Kloosterstraat had. Over dit pand later meer, maar nu alvast gedeelte uit de kadasterlegger van Van den Berg. 

 

Om de hoek  in de Kloosterstraat, aldus Wijkregister ca. 1915-1920 deel 2, D-K, op straatnaam: 

     

   



Volgens de krant op 
woensdag 11 augustus 
1909 verkoopt de 
familie Roem 
Oprechte 
Haarlemmerolie 
en er zijn  
nieuwjaarswensen  
en in 1924 en 1932 
wordt geadverteerd 

 

    
 

en ook goede wensen voor de klientele  
 

  
 

                                                                                                                                                                                                             

Blijkens het Inschrijvingsregister voor de nationale militie, lichting 1912, klasse 1892 is de zoon van Bernadus ook smid.

  

 

Op 15 september 1922 wordt ook een vergunning 
ingevolge de Hinderwet verkregen voor het plaatsen van                                
2 elektromotoren in de Kloosterstraat 35 (sectie H 1583) 
 

 
 
                          

 
Inmiddels is op 23 februari 1922 zoon 
Hermanus gehuwd met Adriana Maria van 
Geel, dochter van Halsterse koperslager 
Johannnes van Geel Volgens 
Woonhuisregister, 1920-1938 woont 
Hermanis met zijn gezin Kloosterstraat 33. 

 

 



Links advertentie in 1924 en rechts als deelnemer aan de winkelweken in een gezamenlijke advertentie in De Zoom        

op zaterdag 14 oktober 1932. De zaak is inmiddels binnen de familie overgegaan.  

        

  

Benard laat een mooi reclameboekje drukken met 28 pagina’s haarden, kachels en bijbehorende attributen.           

 
 

       

Ook het personeel is rond 1928 op de gevoelige plaat vastgelegd.   

               



Uit de eerder opgenomen kadasterlegger van de weduwe Van den Berg – Geijsen blijkt dat zij haar woning                       

in 1932/3 verkoopt. Uit onderstaand deel van eerdervermelde legger blijkt dat Bernardus Roem de nieuwe eigenaar is.

 

Bouwplannen na voormelde koop van Antwerpsestraat 7 zijn  er opnieuw  in 1933. Bouwvergunning 64 geeft 

toestemming voor ombouw van de winkel in de Kloosterstraat naar garage en gang (sectienummer H 417 en 1581).       

Ook voor de Antwerpsestraat (perceel H 421) wordt een bouwvergunning (nummer 7) verleend. Deze voor ombouw 

naar winkel-woonhuis. In die periode zal, mag worden aangenomen, Hermanus naar de Antwerpsestraat verhuizen.                                                                                              

De vergunning op 25 april 1933                                                                                              

   

 

In 1933 bouwvergunning 64 voor ombouw winkel 
Kloosterstraat naar garage en gang ( H 417 en 1581) 
en nieuwe kadastermeting in verband met verbouw 
                                                     

 
en in 1936 opnieuw meten 

                  



De echtgenote van Hermanus Adriana Maria van Geel overlijdt op 4 februari 1937 te Bergen op Zoom.                                      

Echter de naam het bedrijf blijft H. Roem – van Geel in de telefoongids 

   

 

Bernardus overlijdt vier jaar na zijn schoondochter.     

 

 
 

Zijn echtgenote overlijdt 11 maanden daarna : Jacoba Francisca Kerstens, leeftijd 80 jaar, geboren te Bergen op Zoom, 

wonende te Bergen op Zoom, overleden op 26 januari 1942 te Bergen op Zoom.   

Links : de winkel van Roem aan de Antwerpsestraat 7. Inmiddels van zoon Herman. Rechts: Herman en zoon Bennie 

Roem in de werkplaats rond 1953. Foto’s aangeboden door Herman Roem, zoon van Bennie.              

    



       

Links  
Nog eens een kadasterkaart met de 
eigendommen van de familie 
Sectie H, kadasterkaart, Bergen op Zoom    
Basiskaart opgemaakt in 1890, bijgehouden 
tot  ca. 1950-60  (Bron WBA) 
 
AW = Antwerpsestraat met huizen 5 en 7 
KS = Kloosterstraat  
de percelen met R zijn van Roem. 
 
Onder 
Gedeelte van plan verbouwing 
Antwerpsestraat 5, 5a en 7, tekening 1952 

 

 

Bovenstaande tekening zal ten grondslag hebben 
gelegen aan bouwvergunning 163 in 1954 voor de 
Antwerpsestraat 5. Verbouwing van woning beneden 
naar winkel met opening van de winkel op 18 februari 
1955 blijkens deze advertentie in de Eendrachtbode op              
11 februari 1955 (Krantenbank Zeeland).  
 
Dit was niet de eerste advertentie die Hermanus 
plaatst. Zowel vóór als na 1955 besteedt hij aandacht 
aan reclame.             
 

  



Reeds in 1939 maakte H. Roem reclame 
De Avondster op woensdag 29 maart 1939

 
en na de oolog werd weer reclame gemaakt 
De Stem op 9 december 1947 

 

                    
                                        De Stem op 21 mei 1948                  

 

Eendrachtbode  
Krantenbank Zeeland 
op  
26 september 1952 
 
en  
 
let op met oliekachels  
op 
17 december 1954  
 
Wat ook opvalt: 
Het adres alleen 
Antwerpse-straat 7 

                             

 

 
Eendrachtbode op  
Links 31 oktober 1963 en boven 6 oktober 1966 

Ook was er nog een advertentie van haardenfabriek Beckers met meerdere verkopers in de regio in

 

                
 

en de zelfde krant bijkans drie later op 27 juli 1967 , wanneer Beckers en Jaarsma zijn gaan samenwerken, en kolen zijn 

vervangen door gas. 



    

        

En de laatste advertentie gevonden op de Krantenbank Zeeland.                                                                                                        

Deze stond in de Eendrachtbode op 2 november 1967  

      

Het bedrijf handelend onder onderstaande naam stopt een paar jaar later.                                                                                   

Op 1 juli 1969 start een keukenhandel op nummer 7 en in 1971 een reisbureau op nummer 5. 

 

 In 1970 wordt nog gemeten in verband met verkoop en verdeling                        

          

 

 
 
KS = Kloosterstraat 
Groen onderstreept de huisnummers 
 
AW = Antwerpsestraat 
met huisnummers 5 en 7  
 
en oranje onderstreepd voormelde 
vier kadasternummers 



Kloosterstraat 35 te Bergen op Zoom bijna voor de tweede keer een smederij  

Een goede bekende van Willem Kruf was voorman lasser aan grote pijpleidingen. Door de kennis van metalen             

verstond hij ook het smidsvak. Hij wilde hiervan zijn beroep maken via een kunstsmederij. Hiertoe kocht hij                            

het pand Kloosterstraat 35 in 1977. Door omstandigheden ging zijn plan niet door.                                                                                

Uit de stukken rond die plannen onderstaand twee afbeeldingen.                                                                                                         

De linkse afbeelding is ontleend aan het taxatierapport van het onroerend goed. Dit rapport bevat een kopie van                     

een foto van het betreffende pand. Op de gevel van het pand staat kachelmakerij. De taxateur stelt in zijn rapport              

dat het pand ongeveer 50 jaar oud is.                                                                                                                                                                                                                 

De rechtse afbeelding betreft een verklaring van twee buren van het pand dat zij geen bezwaar hebben tegen de 

vestiging van een kunstsmederij.                                                                         

   

De panden Antwerpsestraat 5, 5A en 7 en de panden in de Kloosterstraat in beeld gebracht door Hans Jordans. 

 

   

Donderdag 27 augustus 2020 en aangepast op dinsdag 15 september 2020              

Hans Jordans en Willem Kruf 


