
 

Varkensfonds te 
Nieuw Borgvliet 
van 26 november 1908 tot  
4 juli 1978 

 
Sint Antonius Abt                                                       
is patroon voor het vee der 
boeren 
 

Hij wordt ook wel geduid  
“Antonius met het varken” 

         
          www.schutterijaltweert.nl  

Sint Antonius Abt in kranten van 1899 

 
Provinciale Noordbrabantsche en 's 
Hertogenbossche courant op maandag            
16 januari 1899 
en 1900

                  
in de zelfde krant op maandag 15 januari 1900               
(Delpher kranten).  

aanleiding voor dit verhaal is het archief van genoemd fonds, dat ter hand is gesteld door de zusters Toos en Lies van den Berg, dochters van Sjaak van den Berg, 
bestuurslid van het fonds. Een ter hand stellen met de opdracht het archief onder te brengen in een permanente bewaarplek. Het Westbrabants Archief te Bergen 
op Zoom is vooralsnog bereid die bewaarplek te bieden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Dan eerst de Heilige Antonius Abt en de viering van zijn naamdag  

Krantenbank Zeeland met de Nieuwe Zeeuwsche Courant                                                                                                                                                      

          

op dinsdag 16 januari 1912 en dinsdag 14 januari en zaterdag 18 januari 1913 en zaterdag 16, donderdag 21 en zaterdag 23 januari 1915 en  op zaterdag                       

17 januari 1919 en – uiterst rechts - in De Zoom op de zelfde zaterdag.   



 
 

 

 

Boven en onder Limburgsch dagblad op maandag 28 januari 1935 opgenomen 
in Delpher kranten 

Lokale krant De Zoom op maandag 14 januari 1935 op microfiche in het West 
Brabants Archief 

 

 



 

Brabants Nieuwsblad bericht op dinsdag  
24 januari 1961 over zondagochtend na de 
feestdag van Antonius Abt  op 17 januari 

  
opgenomen in de Zeeuwse krantenbank             

   
 

 

 

 

 
 

 
Opvallend : de varkenskop is in een 
vitrinekast geplaatst. Zeer waar-
schijnlijk wegens de hygiene-
maatregelen die sedert begin de jaren 
1960 gingen gelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

                            

                        in het Soerabaijasch handelsblad op zaterdag 9 februari 1935, opgenomen in Delpher kranten     
Deze bijzondere wijze van gelden vergaren kreeg ook al aandacht in  De vee- en vleeschhandel; weekblad voor veehandelaren, slagers, exporteurs enz., jrg 10, 1926, 05-02-1926                                                                                           



De volgende archiefstukken van de vereniging zijn aangetroffen 
1 Foto pastoor Kuijpers  

          
Vincent Kuijpers, pastoor Nieuw Borgvliet 1920-1959 

2 Reglement voor het varkensfonds Vastgesteld 26 november 1908 en goedgekeurd 
bisschop van Breda 9 december 1908 

3 Reglement varkensfonds Sint Antonius Abt Vastgesteld op 10 januari 1954 
4 Kasboek 1 januari 1919 tot en met 31 december 1930 
5 idem 1 januari 1931 tot en met 31 december 1947 
6 idem 1 januari 1948 tot en met 31 december 1956 
7 idem 1 januari 1951 tot en met 31 december 1974 
8 Idem met ledenlijsten 1 januari 1969 tot en met 31 december 1977 
9 Notulenschrift (leden- en 

bestuursvergaderingen) 
12 januari 1919 tot en met 15 januari 1928 

10 Idem 30 december 1928 tot en met 5 januari 1941 
11 Idem 19 januari 1941 tot en met 29 juni 1947 
12 idem 5 oktober 1947 tot en met 7 juni 1959 
13 Schrift met ledenlijst en handgeschreven 

reglement 
1922 – 1923 
Overgeschreven januari 1938, versie goedgevonden 
reglement 12 januari 1919 

14 Schrift met ledenlijsten en verwijderde 
pagina’s 

 

15 Idem en kort verslag over het 50 jarig 
bestaan 

 

16 1 A4-tje ledenlijst Juni 1967 
17 Bewijs van lidmaatschap gestencild  anno??? 

18 Stempel Varkensfonds  Borgvliet 

                         

19 Boekje Geestelijke liederen 
bedevaartgangers van Nieuw-Borgvliet 
naar Beirendrecht  1935 

20 A4-tje Federatie Brandstoffen-vereenigingen Bergen op Zoom  Winterlevering 1939/1940 met namen van afnemers en omvang bestelling 
 



De geschiedenis van het Varkensfonds        

Het Varkensfonds onder Bescherming van den H. Antonius Abt, patroon van het vee der boeren, ook Sint Antonius met ’t varken genoemd, wordt                      

opgericht door de Vereniging tot Onderlinge Bijstand.  

Ten tijde van de oprichting  verschenen de volgende berichten in de lokale krant De Zoom op zondagen  29 november en 13 december 1908  

 
 
en op 13 december 1908 wordt bericht  

  
 

 

Het eerste reglement 
 

          
 
Linkse krantenbericht  
De grens van de parochie aan de noordzijde in de zelfde 
krant op 13 december 1908  

Een grens die zal zijn bijgesteld bij de oprichting           
van de parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes in 
1917. 

 

 
 
Omdat de bisschop is overleden, zal het reglement gedrukt zijn 
na zijn overlijden op 17 mei 1914. 
 
Wie niet in  het reglement wordt genoemd is ondervermelde 
pastoor J. Bossers die binnen de vereniging mogelijk ook een 
rol zal hebben gespeeld als geestelijk adviseur. 
 
 

De secretaris van het Varkensfonds is al 
eerder secretaris van een andere vereniging, 
aldus De Tĳd : godsdienstig-staatkundig 
dagblad op zaterdag   19 mei 1906  

 

 



                                                                                                                                                  
De Zoom meldde op zondag 31 mei 1908 

 
en  op zondag 2 augustus 1908 

 

 
De Tĳd : godsdienstig-staatkundig dagblad bevat op 
dinsdag 16 december 1919 nevenvermeld bericht. 
 
Bijna twaalf jaar later had De Zoom op zondag                     
15 februari 1920 ook het onderstaand droevig bericht.  
 

 
 
 
Tot het “zeer veel voor de parochie hebben gedaan”  zal 
mogelijk  ook behoren het oprichten van de vereniging 
tot onderlinge bijstand en het doorvoeren van het 
nieuwe  reglement op 12 januari 1919. 
 

 
 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Kort na het in het leven roepen van het Varkensfonds op 26 november 1908 is er wegens inbraken nog een keer sprake van een onderlinge samenwerking.                                                                                                          

          



In een schrift neemt Sjaak v/d Berg in januari 1938 de dan geldende en 
45 artikelen tellende  statuten op.                     

 

 

 

          

Rechtsboven het verslag van de vermelde Algemene vergadering op                   
12 januari 1919 waarin wordt besloten over te gaan tot de 
Werkliedenvereniging, een van de zogenaamde Standsorganisatie.           
Dit op voorstel van de pastoor.  
Twaalf dagen na naast- en onder vermelde de bestuursverkiezing 
overlijdt pastoor J. Bossers op 59-jarige leeftijd. Zie hiervoor.      
Het besluit van 12 januari 1919 geeft aanleiding tot een nieuw 
reglement en een nieuw te kiezen bestuur.      

  

Het artikel links in  
De Volkskrant 
van woensdag                 
13 januari 1932 
kan als standaard 
verslag worden 
gebruikt voor 
iedere 
jaarvergadering. 
 
Maar in de 
notulen krijgen  
de inentingen en 
kosten van 
veearts ook gere-
geld aandacht. 

  

 
 

 
    
Boven en rechts verslag van de jaarvergadering          
in Dagblad van Noord-Brabant op woensdag           
17 januari 1934 en woensdag 15 januari 1936        
 

                                           
 



   

In de bestuursvergadering van 3 januari 1954 en jaarvergadering van 10 januari 1954 worden de statuten opnieuw vastgesteld. Uit de notulen van die vergaderingen, 

waaruit blijkt dat in de Jaarvergadering de geestelijk adviseur de toelichting op het nieuwe reglement voor zijn rekening neemt. 

 

 …    

 … ……..     

 
De pastoor van de parochie is dan Vincent Kuijpers, die van 1920 tot 1959 de parochie als 
zodanig diende. 
 
Over Algemene Vergadering van 10 Januari 1954 doet naaststaande krant uitvoering verslag.                                                                  

   

       
Het ledental groeit na de start met 24 leden naar 58 in 1920 en in ieder geval 78 blijkens de notulen van de AV op 9 januari 1927. Er zijn dan 67 leden aanwezig en 11 

verhinderd met kennisgeving. In 1946 zouden er 96 betalende leden zijn, waarvan 72 op jaarvergadering op 27 januari 1946 en 17 verhinderd. Door steeds 

verdergaande hygiëne voorschriften stierf het houden van een varken aan huis uit. Volgens het kasboek vinden in 1962 en 1963 nog enkele ruimingen plaats daarna 

tot 1970 een enkele keer.  



Eind 1966 zijn er 67 
leden.     

  en nog 7 ongenummerde leden 
Uit Sociale Gids voor Katholiek Bergen op Zoom uitgave 1963 
 
  
en dan in 1973 en in 
1977 nog 2 leden   

   
Het kasboek eindigt met de laatste posten in 1974 en bezit op 1 januari 1975. Uit het onderstaande memovelletje met daarop geschreven dinsdag 4 juli (= 1978 
volgens de eeuwigdurende kalender) kan worden afgeleid toen einde van het fonds. Een vriendelijke mail van familie Van den Berg met de besteding van het saldo. 

       

 Een aantal bepalingen van de drie reglementen naast elkaar                                                                                               

1908           1919         1954 

Dit reglement kent 52 artikelen Dit reglement kent 49 artikelen Dit reglement kent 23 artikelen 

De reglementen van 1908 en 1919 regelen naast de normale verenigingsbepalingen ook zaken als               
polis- en uitkeringsbedragen en -voorwaarden alsmede de inzet van vee-/keuringsartsen  

Dit reglement bevat bepalingen zoals iedere vereniging die kent. 
Het gaat niet alleen meer om varkens alleen, maar ook een gedelijke en 
welvarende arbeidersstand 

Aanhef 

 

Helaas is het gedeelte met de aanhef en artikel 1 van het 
reglement afgescheurd van blz 1 van het 
handgeschreven reglement.                                                                                                      

 
Heilige Mis op 17 januari of onder het octaaf van Sint Antonius Abt 



 
 

 

Geestelijk adviseur en in 1908 goedkeuring van bisschop 

 

 

 

 

 

Christelijke groet 

  De voorzitter :

 

Niet opgenomen Niet opgenomen 

Doel  en (geld)middelen   

 

  

  

 
 



 
 

Lidmaatschap 

 
                

 
K.A.B. =  Katholieke Arbeiders Bond 

Weduwen en kinderen 

 
 

 
en de verzekering van de varkens 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Polisgeld en contributie 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behoort bij kolom links

 

Verbod tot verschillende varkens in een hok 

 

 

 

 

 
Geen bepaling 

Uitkering 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

De veearts, keuringsarts 

 
 

 

 
 

 

 
 

Geen bepalingen 
 
Mogelijk dat hier inschakeling van veearts werd geregiseerd door de 
overheid.  
 
Ook werd eind de jaren 1950 het houden van varkens ook steeds 
minder.  



 

 
 

 

 

Slotbepaling 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Verdere opvallende zaken   

De bestuurs- en ledenvergaderingen worden geopend en/of gesloten met de Christelijke groet, gebruikelijke groet of gebruikelijke wijze. Op het eind zegt de geestelijk adviseur 
doorgaans een lovend woord over gang van zaken binnen de vereniging. Bestuursvergaderingen zijn tweemaal per jaar in juni en 1e week januari. De algemene ledenvergadering 
ofwel jaarvergadering eenmaal per jaar begin of half januari.  Op aangeven van de Algemene Vergadering wordt in latere jaren frequenter vergadert en wel twee keer per jaar.         
In juni en januari. 



De vergaderingen worden gehouden na afloop van de Hoogmis op zondag en ook wel na het Lof. Zo blijkt 
ook uit de krant Dagblad van Noord-Brabant van zaterdag 13 januari 1934.  De vergaderlocaties zijn het 
klooster van de Eerwaarde Zusters, cafe Dekkers later Kieboom-Dekkers, het oude en nieuwe Eigen Haard.                                                                                                

 

                                                                                                                       

In het notulenschrift van 5 oktober 1947 tot en met zondag            
7 juni 1959 is opgenomen een                             

In het verslag staat een passage dat over de eerste twintig jaren geen 
noten i.c. notulen beschikbaar zijn  

Maar wel in het archief is 
aangetroffen een schrift met 

   
Het zelfde kort verslag over het 50 jarig bestaan vermeldt Met herhaling in de notulen, maar dan is er over eerste 10 jaar niets bekend 

  

 ……………….

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Tot slot nog een paar opvallende zaken uit de notulen. die immer gaan over contributie, poliskosten en uitkeringen bij overlijden van varkens en de kosten van de veearts. 

Bestuursvergadering op 11 september 1921 :  omgaan met spaarbankboekje

 

 Ledenvergadering op 14 januari 1923:   de rekening van de veearts 

 



Algemene vergadering op zondag 13 januari 1924                                                                                                                                                                                                                                  
een schenking aan Armenie toen al een onrustig gebied volgens de kranten, die niet 
doorgaat en wordt een schenking aan de armen.

…..

 

Algemene Vergadering op zondag 30 december 1928 
Besluit over vergaderlocatie en geldlening aan parochie 

              
Jaarvergadering op 12 januari 1930 : bijdrage meubilering nieuwe kerk  

 
Jaarvergadering van 10 januari 1932 
Discussie over de rentevoet van het aan de parochie geleende geld 

 

Bestuursvergadering op 4 september 1938  
Opgave aan Economische Zaken   aantal varkens en uitkering per lid

 



Bestuursvergadering op 1 november 1940 
Vraag is de vereniging economisch of niet??  Dit in verband met meldplicht tijdens           
Duitse bezetting 

 

Bestuursvergadering op 17 november 1940 
Antwoord op de vraag is de verenigng economisch of niet?? 

 
Bestuursvergadering op 3 januari 1943  :  Vergadering in zaal dhr. Dekkers en 
gewenste vrede door vooorzitte 

 
Bestuursvergadering op 4 juni 1946 bij de Eerwaarde Zusters

 
De vergaderlocatie wijzigt rechts bestuursvergadering van zondag 4 januari 1948 en 

  

 
 



 
Uit de bestuursvergadering van 4 juni 1946 bezwaar tegen verbod houden van een varken, 
behalve voor land- en tuinarbeiders 
 

 

 Jaarvergadering op zondag 26 januari 1947    Reactie op het nevenstaande   

   
Bestuursvergadering van 4 juni 1950  Andere bank wegens gemak en geloofsgenoten

 
Bestuursvergadering van 22 juni 1952 Inenten tegen gevreesde vlekziekte 

                             
Bestuursvergadering op 4 januari 1953  Varkensfonds beter dan verzekering of bank

 

Algemene Vergadering op 18 januari 1953 
Kosten van veearts in Heerle hoger dan die van eigen veearts

 
 
 



Bestuursvergadering op 3 juni 1956   aflossing lening door kerk

 
 

Bestuursvergadering op 5 januari 1958  bespreking viering 50 jarig bestaan

 

 

Als reactie op dit verhaal mailt Jan de Crom, eveneens een oud-Borgvlieter en zijn vader was lid van het fonds, mij op woensdag 31 maart 2021: “Ik heb het nog niet helemaal goed 

doorgelezen. Maar mijn ouders moesten begin jaren 60 stoppen met het houden van een varken. Hygiëneregels van de gemeente Bergen op Zoom waren zo streng, dat het thuis 

houden van een varken niet meer te doen was.” 

Nou blijkens de voormelde bestuursvergadering van 4 juni 1946 was de minister ook met een verbod voor houden van een varken bezig, behalve voor land- en tuinarbeiders. 

Uit mijn jeugd herinner ik mij het varkenshok in de tuin achter onze woning Antwerpsestraatweg 382 op Nieuw-Borgvliet ook in het begin van de jaren 1960.                                        

Het hok stond tegen de houtwal die de grens vormde met de Augustapolder. Het hok werd bewoond door acht varkens: zeven voor verkoop aan een slager en één voor eigen slacht. 

Onze varkens hadden wel het voorrecht de etensresten van het oudste hotel van Nederland “De Draak” op de Grote Markt te Bergen op Zoom in de voedertrog voorgeschoteld te 

krijgen. Mogelijk dat ook voor mijn ouders het houden van varkens door strengere regelgeving ophield. 

Bergen op Zoom,  2 april 2021 

Willem Kruf 

                                                                                                                          


