
Geschiedenis van perceel en woning aan de Langstraat te Halsteren  

 
Ligt het perceel C 648 volgens voormelde tafel op de Jankenberg. De onderstaande kadasterlegger geeft 

aan de Roode Schouwschen Hoek.                            

   

De volgende eigenaar wordt  
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kadastrale   kaarten 1811  - 1832   

Het perceel op de kadastertekening    

Weg van boven naar beneden is Steenbergsche Pad, nu  
Langstraat . Linker bovenhoek : Melaans Wegje, nu Biezenbaan.   

Perceel C 648 ligt tegen Steenbergsche Pad ter hoogte van  
zijweg naar rechts.  Het perceel kent de vorm van  het laatste  
kwartier van de maan.   

Volgens de tafel behoort het perceel sectie C nummer 648            
toe aan Cornelis Bovee, landbouwer   
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Daarna wordt eigenaar Jacobus Verduijn, goud- en zilversmid te Bergen op Zoom, die op 24 juli 1862 overlijdt.  

 

In 1857 weer een nieuwe eigenaar  

 

Onduidelijk is wanneer overgegaan naar de volgende eigenaar  

 

J. Geers verkoopt een deel van C 648 aan P. Kruft (artikel 1189). Hierdoor ontstaan twee sectie nummer C 1441 

(P. Kruft) en C 1442.   



  

Een deel van perceel C 1442 wordt ook verkocht. Hierdoor ontstaan twee delen vastgelegd als C 1472 en C 1471. 

Het laatste deel aan Franciscus Adriaansen. Het perceel C 1442 kent geen bebouwing.  

  

Dan onderstaande kadastertekeningen. C 648 is inmiddels genummerd C 1440, 1441, 1471 en 1472, waarbij de 

laatste twee nummers tussentijds nog 1442 was. Kijkende naar de opmaakdata van onderstaande tekeningen 

links mag worden aangenomen dat Adriaansen rond 1885 en 1886 op perceel C 1471 een huis bouwt.   

 

                                                                                                                                                                                                                      

In 1912 verkoopt Adriaansen aan Johannes Ernest. Johannes Ernest is de schoonbroer van Cornelis Kruf(t), zoon 

van Petrus, die in 1904 de boerderij sectie C 1441 van zijn vader heeft overgenomen.                                          

Johannes vernieuwt het pand in 1912, 1913 en plaatst een bijbouw in 1913 en 1925, zo is op onderstaand artikel 

van het kadaster te lezen.   

    

Twee kaarten links  hulpkaart en   
Kaart links  1885  en rechts 1886  

  
  

     
Kaart uit jaren 1880 bijgewerkt in 1925   



  

J(ohannes), W(illem) en H(endrik) Ernest komen in onderstaand journaal terug, maar allen wegens betaalde 

begrafenisrechten en niet vergunningsrecht.  

  
  

  
  

 
             

  

  

  

  

  

  

In  1922  heeft J. Ernest zo kan worden aangenomen  
een koffiehuis, kijkende naar dit bericht in de krant.  
Volgens mededeling van Wil Mouwen was het eerst  
Cafe De Heidebloem en daarna De Congo.   

wordt een postduivententoonstelling aangekondigd  
bij Johannes.    
Di e vereniging is er eerder, want de krant ve r meldt  
op 28 juni en 24 augustus de uitslag van een  
wedvlucht van die vereniging.   

  

  
In 1924 krijgt J. Ernest toestemming voor de bouw  
van een kamer met kelder.   Met een opmerking  
over de minimale dikte  van de keldermuren door  
de gemeente - opzichter.   De vergunning betreft  
volgens het artikel in het kadaster een bijbouw.   

  



 
  

In het West - Brabants   Archief zitten wel stukken  
omtrent het aanvragen en weigeren van een  
vergunning in 1927. Zie onder    
Maar Johannes is te laat om zich in te schrijven op de  
wachtlijst voor een vergunning.   

  

     

Johannes Ernest begint  een cafe Stadszicht   in de  
Nieuwe Mo lenweg, nu huis nummer 17,  toen                    
St. Antoniusmolen 158 .   Hij krijgt daartoe vergunning  
op 2 januari 1931. Zie hiernaast.   
                                                                                                     
Hi j doet in 1932 het  cafe in de Langstraat   over aan  
Charles de Weert die is gehuwd met Dien Kruf,  
dochter van Cornelis Kruf. Zij gaan verder met  
horecagelegenheid.   
  
In de Avondster van zaterdag 31 december 1932  
plaatsen beide kasteleins een nieuwjaarswens. 

  



 

                                                                                                                                                                                                               

Charles verbouwt ook het pand. Hij maakt hiervan melding bij gemeente op 15 april 1931 en verzoekt of hij zijn 

verlof zou kunnen bekomen.  Hoe dit afloopt is niet duidelijk, maar bij brief van 8 januari 1932 krijgt hij bericht dat 

hij nummer 14 op de wachtlijst staat.   

     

Op 5 april 1932 vraagt Charles een vergunning aan ingevolge de nieuwe Drankwet. In dat jaar verzoekt hij ook op  

zijn verlof aan te tekenen dat zijn verlof is geworden een verlof A.                                                                                                          

  

Bij besluit van 7juli 1932 bericht het college van burgemeester en wethouder dat door Char les de Weert en de 

naar de Nieuwe Molenweg (17) vertrokken eerdere huis eigenaar een gevraagde vergunning wordt geweigerd, 

omdat het vaststelde maximum van vergunningen is bereikt.   

           

    



  

Wat opvalt in weigering van Charles de Weert is het kadastraal nummer 1471 en 3029. Het laatste nummer is het 

artikelnummer van J. Ernest. Zie boven.  Het nummer 3029 wordt later steeds gebruikt in vergunningen.                                     

Foto huis rond 1935 met waarschijnlijk op de ruit boven de deur de naam van het koffiehuis of café “De Congo”.                     

Op de achtergrond tussen de twee huizen nog net het dak van de boerderij van Cornelis Kruf.                                 

 

Foto midden Dien Kruf en rechts Dien (rechts) met moeder, zus en een kleinkind.       

  

Echter begin 1937 houdt Charles het voor gezien in het Steenbergsche Pad, nu Langstraat en hij neemt een cafe 

over op het adres nu Halsterseweg 7 en 7A toen Jankenberg C 84. Hij krijgt vergunning op 5 maart 1937.  

 

    

      

          

  

aldus Dagblad van Noord - 
Brabant op    1 2  en 19  maart  
1938   en zaterdag                        
30  december  1939     



De volgende eigenaar in de Langstraat.   

   

Hij krijgt op 30 juli 1936 een vergunning verlof A een vergunning die op 25 maart 1938 wordt ingetrokken. 

  
  

Dan vraagt Hendrik Ernest, zoon van Johannes, een verlof A aan. Hij krijgt verlof op 26 april 1938.  

  

  

    

                                                                                                      

  
Dagblad van Noord - Brabant   boven 21 mei 1937    

    
en  31  december 1936 en 31 december1937         

  

       



De vergunning wordt reeds ingetrokken             

op 31 oktober 1938.  

  

Uit het kadasterartikel van Henri Goossens komt 

naar voren dat het koffiehuis geen stand houdt, 

want in 1939 is er een veiling.                

Eigenaar  wordt voormelde Hendrik.    

Zie onder.  

  

  

  

  

  

  

  

   Vermoedelijk verhuist Hendrik naar huis C 83 I, kijkende naar bovenstaand artikel van het kadaster.  

Op 27 maart 1939 vraagt Petrus Kruf, zwager van Charles de Weert en broer 

van zijn vrouw Dina Kruf.  

Petrus en zijn vrouw zijn bekend met horeca. Eerder exploiteerden zij cafe de 

Stad in Bergen op Zoom, zo blijkt uit een advertentie in Dagblad van Noord-

Brabant op 11 en 12 juni 1937.  

  

De vergunning is na navraag bij de politie te Bergen op Zoom geregeld op 14 

april 1939 en wordt ingetrokken op 12 januari 1940.  

                 

  

     



        

Op 12 september 1939 heeft Sebatiaan Hendrikx vergunning voor verlof A aangevraagd bij de gemeente. Hij krijgt 

deze ook op 12 januari 1940.   

  

De volgende bewoner is Marijn Geers die op 1 april vergunning aanvraagt en deze op 30 april 1940 krijgt.  

  

Het West-Brabants Archief vermeldt bij 

het dossier vergunningen op adres   

Langeweg 8  1927 – 1940.                   

  

Het cafe zal vermoedelijk niet lang meer 

hebben bestaan, want in 1942 verkoopt 

Hendrik het pand aan een Bergenaar.      

  

Ook kent vergunning een eindtijd            30 

april 1941 en dan zijn het              

bijzondere tijden.         

  

  

  

  

      

   



De nevenstaande kadastertekening van                

vermeldt nog dat de woning een  

café zou zijn.   

  

Op de onderstaande foto komt door de lagere en hogere ligging 

van de percelen en houtwal mooi terug de punt op de kadastrale 

tekeningen van perceel C 1442 later C 1472. De huizen op de foto 

links van de houtwal en links naar rechts:  huis gebouwd rond 1904 

door Petrus Kruf(t), huis met de twee ramen in de zijmuur op 

zolderhoogte de in dit verhaal beschreven woning en de woning 

van genoemde Johannes Cornelis Kruf.    

  

Foto : beschikbaar gesteld door Jack Kruf,  

achterkleinzoon van Johannes Cornelis Kruf, broer van 

eerdergenoemde Cornelis Kruf  

                           

        

           

Eind de jaren 1950 zijn er plannen tot reconstructie en de verharding van de Langstraat, die ook worden 

uitgevoerd.  

  

In 1964 wordt de familie Kruf weer eigenaar en wel Jaan Kruf, dochter van Cornelis.  

            
De woning is weer in eigendom overgegaan in 1986.                      

 

Opgemaakt op dinsdag 15 december 2020 

   

  


