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DE BERGSE HULPACTIE VOOR HET RAMPENFONDS 

Op dinsdag 3 februari hield het gemeentebestuur een vergadering met 

de besturen van de grote organisaties in onze stad. Het bestuur van 

onze Stichting verzocht daar aan wereldlijke en geestelijke autoriteiten 

of zij de geldinzameling mocht organiseren. In verband met de 

komende carnavalsdagen was de financiële commissie juist bezig met 

geldinzamelingen. Niemand had daartegen ook maar enig bezwaar.  

 

Wat nu volgt is ontleend uit het officiële verslag van de penning-

meester van de actie ,,Agge mar goed doet", de heer P. Nijssen jr.  

Reeds diezelfde dinsdagavond kwam de Grote Raad van de Stichting 

bijeen om plannen te maken.  

Het veldteken dat voor het feest was gemaakt, werd te koop aangeboden als 

onderdeel van de inzamelingsactie 
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Op zaterdag 7 februari zou een straatcollecte worden gehouden onder 

het motto: “De ton moet vol”. Streefbedrag f 100.000. Centraalpost 

voor deze actie: het bureau van V.V.V. Bedrijven en verenigingen werd 

een brief gezonden om flinke bijdragen te storten op rekening van het 

Rampenfonds.  

In de vergadering van de Stichting werd besloten dat een bedrag van ƒ 

4500,— uit de kas van de Stichting naar het Rampenfonds zou worden 

overgemaakt. De nauwelijks vijftig aanwezige leden van de Grote Raad 

brachten onderling een bedrag van f 3400,.— op tafel, voorwaar een 

pracht voorbeeld. In slechts vier dagen werd een daverende huis-aan-

huiscollecte uit de grond gestampt. Ieder lid van de Grote Raad diende 

te zorgen voor drie of vier collectanten.  

Op de Markt werd een grote ton geplaatst als symbool voor de slagzin 

,,De ton moet vol" Alle collectanten liepen met oestertonnetjes als 

collectebussen.  

De slagzin ,,Agge mar goed doet" sloeg enorm in. Nog nooit was het in 

Bergen op Zoom gebeurd dat een straatcollecte een bedrag opbracht 

van ƒ 34666,64, waarbij 64 briefjes van ƒ 100,-. Verschillende Bergse 

verenigingen brachten ƒ 4431,56 bijeen, terwijl de carnavals-teerclubs 

voor f 4095,10 zorg droegen. Met hetgeen door bedrijven rechtstreeks 

aan het Rampenfonds was overgemaakt (dit bedrag was niet minder 

dan ƒ 43,000,— ) kan het bestuur op carnavalsdinsdag aan de 

Burgemeester mededelen dat er een bedrag van ƒ 127.912,63 was 

opgehaald. Daar bleek bovendien nog dat de openschaalcollectes in de 

Kerken een post opleverde van ruim ƒ 14.000,—, zodat er in totaal toen 

was opgehaald ƒ 142.000,—.  

Burgemeester Peters, die zich zijn eerste carnaval in Krabbegat wel wat 

anders had voorgesteld, was zeer dankbaar met de behaalde 
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resultaten. Uiteindelijk werd het een bedrag van rond de ƒ 150.000,— 

als gevolg van bridge-drives, voetbalwedstrijden e.d. die ten bate van 

het Rampenfonds werden gehouden. Dit betekende dus een bedrag 

van ƒ 5,— per inwoner, hetgeen verreweg het hoogste was in ons land.  

De totaalkosten aan deze collectes ten laste gelegd bedroegen slechts ƒ 

13,55 en dat was voor postzegels. De post kan nu, eenmaal niet voor 

niets werken. Alle andere Bergenaren, die iets leverden, wensten voor 

dit doel geen rekeningen te zenden.  

 

In een brief aan het gemeentebestuur uitgaande van de voorzitter van 

onze Stichting, waarin de resultaten van deze geldinzameling werden 

bekend gemaakt, dankt de voorzitter voor het vertrouwen in de 

Stichting gesteld, en schrijft hij verder dat alle leden van de Grote Raad 

met evenveel toewijding deze taak hebben vervuld als andere jaren 

aan de voorbereiding van 't carnavalsfeest. Tot slot schreef hij 

letterlijk: ,,Gezien het resultaat kunnen wij met een variant op de 

strophe van ,,Merck toch hoe Sterck" zeggen „Bergen op Zoom hield 

zich weer vroom".  

 

Inderdaad beste krabben, in het droeve voorjaar van 1953 hielden de 

Bergenaren zich bijzonder vroom, of het nu was als Rodekruiser aan 

het waterfront, of als sorteerder van ingezamelde kleding, of dat men 

werkzaam was op een der evacuatie-centra, dat doet niets ter zake. 

Ieder deed naar beste weten zijn menslievende plicht en maakte de 

woorden die Nilles op d’n 11e van d'n 11e sprak tot waarheid: 

,,Nergens ter wereld vindt ge zoveel menslievendheid als hier."  

 


