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Leen Moerland, verder op het eiland Lin genoemd, de kolen ook halen op
het spoorwegstation in Bergen op Zoom. Op het rangeerterrein richting
Stalen Brug moesten de in bulk aangevoerde kolen op de wagen worden
gegooid. Tot kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd door
Moerland paard en wagen gebruikt. De door Nederlandse militairen in
1940 vemielde brug is daarbij voor Rinus Moerland een anker in de tijd.
,,Ik heb altijd horen zeggen dat het paard aan de Brabantse kant moest
worden uitgespannen. De houten noodbrug was niet breed genoeg en liep
ook niet helemaal recht. Daardoor kon de kolenwagen er niet geladen over.
Op de rug werden de zakken in Tholen aan wal gebracht." Het lossen in
Bergen op Zoom had daarvoor ook al heel wat voeten in de aarde gehad.

,,Op warme dagen moesten de gezichten worden ingesmeerd met een be-
schermende zalf. Deed je dat niet, dan verbrandde je."

Vader Leen Moerland met de boerenwdgen utaarmee in het seizoen
ook kolen vervoerd werden.

Turf
Natuurlijk stond vader Leen er niet alleen voor. De kolenhandel werd al
snel een familiebedrijf. Jacob, een oom van funus, hielp mee. Jacob deed
dat graag. Hij had aanleg voor astma, maar bij het lossen van de eierkolen
werkte de teer in de kolen vreemd genoeg zuiverend; Jacob had dan meer
lucht dan ooit. Ook de kinderen hielpen van jongs af aan mee. Jacob en
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op en werden in de losse verkoop op het eiland verkocht."
In diezelfde tijd van schaarste reed vader Moerland diverse malen naar
Limburg om met de GMC van de plaatselijke vervoerder Jan van der Zan-
de bruinkool te halen. De inferieure bruinkool werd gewonnen in dagmijn-
bouw en met draglines zo uit de grond op de vrachtwagens geladen. Het
waren toentertijd heuse expedities om in Limburg te komen. ,,Het land
was nog niet hersteld van de verwoestingen van de oorlog. Door Belgid
kon je niet. Het hele stuk door Brabant en Limburg over tweebaanswegen.
Het duurde dagen voordat pa lerug was. Overnachten in hotels was er niet
bij. Het was afzien. Op die GMC, een dubbelasser, kon 20 ton. Als die
geladen in Tholen kwam, konden we weer even vooruit."

Teeuw Moerland bij de vrachtwagen wuarmee niet alleen kolen wer-
den vervoerd, maar ook akkerbouwproducten naar de veiling werden
gebracht en arbeidskrachten werden vervoerd voor het verkuvelings-

werk en de zilveruienoogst.

Vooruitgang
Het paard maakte ook in de kolenhandel in de naoorlogse jaren snel plaats
voor modernere vervoeffniddelen. De Thoolse transporteur Dingeman
Schot bracht de kolen voortaan vanaf het spoor in Bergen op Zoom naar
Tholen. Broer Teeuw had ook wel oren naar de vooruitgang en schafte zo
gauw het kon, op zijn achttiende, een van het Amerikaanse leger overge-
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Doelweg. Grootschalige bedrijvigheid was er nog niet op Tholen. Smede-
rijen als die van Piet van der Zande op de hoek van de Markt en van Jan
van Dijk in de Oudelandsestraat namen vetneuten af, een aan elkaar kle-
vend goedje op basis van cokes. Op zaterdag werden ze ook geleverd aan
de Thoolse garnalenvissers in de haven die ter plekke hw hornet kookten.
Bij kleine orders reed Moerland rond met de bezorgfiets, een rijwiel met
laadmogelijkheid voor het stuur. De meeste kolen gingen naar de gewone
bevolking. Vrijwel elk huis had aan de achterzijde, al dan niet in het
schuurtje, een kolenhok. Moderne convectorkachels deden voorzichtig hun
intrede en daarmee ook syntraciet, een soort veredelde eierkolen met drie
streepjes erop als kenteken. De legendarische huisarts dokter Duinker had
als een van de eersten in Tholen centrale verwarming. De enorme radiato-
ren staan elke oudere Tholenaar in het geheugen gegrift. Voor Rinus
Moerland was het telkens een onderneming om de cokes bij Duinker te
bezorgen. ,,Helemaal van onderen aan de Bosstraat omhoog, tot achter de

woning aan de Hoogstraat.
Met de kruiwagen, z\taar
werk."

Neergang
Aan het begin van de jaren
zestig begon het aardgas voor-
zichtig in de mode te raken.
Niettemin kwam de strenge
winter van 1963 hard aan bij
kolenstokend Nederland. De
strategische voorraden raakten
op, ook al omdat hier te lande
niet of nauwelijks meer werd
geihvesteerd in mijnbouw. Het
langzaam verbrandende, uit
China afkomstige, Tonkin-
antraciet behoorde tot de duur-
ste soorten. Ook de in de
Oekraine gewonnen Donetz-
kolen stonden goed bekend.

De beprg/iets voor kleine
orders, met Teeuw en -

voorop - Rinus Moerland
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