
B I G G E N A,TA RKT TE S I NT- ANNALAND

door Koes !'ase

Jarenlang heeft er ir de Enkhuizer Almanak onder het hoofdstuk
'Jaarmarkten' gestaan: Sint-Annahnd varkensmarkt, eerste zaterdag
in oktober. Dat zou dus dit ja5l op I oktober geweest zijn. De biggen-
markt is er al lang niet meer, ze ging in de jaren zestig van de vorige
eeuw ter ziele. Toch is het de moeite waard om enkele herinneringen
op te halen,

Dle zaterdag van biggenmarkt naDen de meeste arbeiders en de klelne
zelfstandigen in Sint-Arnaland een dagje \Tij. Want er moest weer eer big
ap 't kat kamfie. En soms wel twee. Het graan was van hei land en de
aardappelen warcn gerooid. De bleten daar was nog geen haast bij, die
gingen ais laatsle van het land- Op de haven was het voor de middag een
gezellige drulde, zoals tegenwoordig op de markt van Bergen op Zoom. Je
kon er bijna niet lopen van de karen en de manden met varkens, en de

mr.nsen.
Van heinde en ver waren de varkensverkopers komen opdagen. Uit Ber-
gen op Zoom, uit Halsteren, Slokkds en Perdacms uit Nieuw Vossemeer.
Ja, zelfs uit Roosendaal de handelaar J. Wittebols. Dan ook nog Arjaon
Beeke uit Scherpenisse. En uit de eigen gemeent,3 Piet Stols, Hein Slager
en een broer van Kees Lindhout. En later de zonen van Hein, dus Kees,
Jap en Wullem van 'Ein. Ook Lin Gunst uit Stavenisse was meestal aan
wezig. En Lin Kaashoek verkocht varkens voor Slokkers uit Nieuw-

De kleinejongens gingen om acht uur aan de hoek van de Javadijk kijken,
of er al een kar aankwam. Je kon ze in de verte, bij de boerderij val1 Jan
Sandee en Ta leqe Kodde, al herkennen: grote achterover hangende huif-
kanen met een paard er voor. De karren waren volgeiaden met manden
vol biggen. Dit was natuurlijk ver voor de oorlog, later kwamen ze met
kleine beestenwagens (vrachtauto's). Die werden op de haven uitgeladen-
Met 66n hand pakte de n1an een big bij zljn achtelpoot beel, de andere
hand hield hij onder de buik van het dier. En die beesten maar schreeu-

Daama konden de zwetende paarden naar de stal in de schuur van Piet
Soeters, naast Bram Kachel, of naar de schuur van Tichelaar in de Dolps-
weg. Dat was het werk van Driesje Steketee. De kleine jongens mochten
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Natuurlijk hadden die klehe mannen dat zo in de gaten. De vloer van dat
pakhuis lag een meter boven de sfaat en onder de deur was een grote ope-
ning. Je zag die man zo liggen, je kon hem horen snurken. Dan gingen ze
ergens in Java een lang en stevig riet ha1en. En hiermee konden ze precies
bij die man zijn neus komen. Wat heeft die man c.3n kiebelend gevoel
gehad. Gelu.kkig was hij 's avonds weer nuchter, maar ik denk niet dat ze
thuis zo blij waren.
Om een uur of twee was de biggenmarkt afgelopen, en was iedereen teul.
Ook de biggenkooplui gingen \r.eer terug naar huis, al olniet voldaan.
(H)Ein Slager en Piet Stols verkochien hun biggen nog op een andere ma-
nier. Lang \,oor de biggenmark, en ook daarna, gingen ze met een toom
Tielse biggen langs de deur bij de mensen in het dorp. Hierbij gebruilden
ze een grote zweep om de diercn op tejutlen e11bij mekaar te houden. Die
zweep diende niet om de beesten te slaan. Maar alsjr3 die op een bepaalde
manier zwaaide, maake lij een harde k1ap. De biggen liepen door, en ble-
ven bij elkaar- De mensen begrepen dat er een varkensverkoper langs hun
deur kwam met zijn koopwaar.
De kinderen rnaaken zo'n zweep na van gevlochlen touw, zoals de meis-
jes hun haar vlochten. Drie lange touwen vlechten en aan eeo stok en er
dan de biggenloopman mee nadoen. Ja, zo ging dat in die tijd. Misschien
zijn er leze6 die hct nog weten.
Foto's var de biggenmarkt in Silll Arrlaland zijn er kennelijk et. On-
danks navragen en e,3n oproep il1 de krant zijn er geen opgedoken. Wdl
beelden van de plaats waar d,3 biggenmarkt werd gehoude[; zoals voor het
oude gemeentehuis en tegen de gevel van het cafd van Piet Soeters (nu
H"\erzrchr'l otde \oorgere ran Picrje Srol.

Va*enshakdelaren

1952. Aiaon Beeke

Poorvliet is de qfie
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de capacijn, de groot cardolia en de Yorkshire plescas. De wodka btvoor
beeld, was volgens de Eendlachtbode een stevig varkcn met zwart-witte
huid dat goed in h,3t vlees zat- Er werd ir1 1956 acht tientjes voor betaaid,
tegen 50 tot 65 g11Lden voor de normale biggen. In 1954 was een Alaska-
zeug aangebodcn, die tussen de 375 en 450 gulden moest kosten.

Mindet h uisslac htingefi
De jaren vijftlg gavell een terugloop te zien in de belangstelling, doordat
steeds minder mensen zolf fiuis een varken hielden voor de slacht. Het
aantal huisslachtingen in SintAmaland liep in zeven jaar tijd fors rel.ug,
van 554 in 1951 naar 343 in 1957. zo meldde de Eendrachtbode. Van de
honderd in 1956 aangevoerde diercn werd nog geen twintig procent ver-
kocht. J. Wittebols uit Roosendaal was voor de veertigste keer als hande,
laar aanwezig, maar zette er na dat jubileum al sn,3l e,3n prmt achter. Was
ht in 1957 nog prcsent met zijn collega's A.M. Beeke uit Scherpenisse, L.
Gunst uit Stavenisse, Alth.J. van de Aarssen uit Bergen op Zoom en G.
Bosscrs uit Sirlt Philipsland (die met zijn vijven niet meer dan tachtig var-
kens aanvoerden, waarvan de helft werd verkocht), in de jaren erna wordt
Wittebols niet meer genoelrd. In 1958 was C. Slokkers rit Halsteren de
enige handclaar die kwam opdagen. het jaar erna lieten ook Beeke en Van
de Aarsseo zich zien. Van de vijftig tocn aangevoerde biggen gingon de
kleinere van de hand voor 65 rot 75 gulden, terwrjl de zwaatdere exempla-
ren acht tot negerl tientjes opbrachten.
De biggenmarkt van 7 oktober 1961 is in de loant nog wel aangekondlgd.
'Hopelijk voor dc enkele handelaars zu11en weer biggen van eigenaar
verwisselen', schreef de Eendmchtbode-redacteur. Of dat is uitgekomen,
weten we niet. Een verslag is niet verschenon, en ook in latere jaren werd
van do SintArualandse biggenmarkt niets meer vemolnen.

De biggenw len in makd.nwnoe -
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