Link naar artikel, tijdschriftenbank Zeeland, januari 1989
Note: de noten zijn hier buiten beschouwing gelaten.
LOON NAAR WEGEN, DE VERENIGING „WEEGBRUG DE EENDRACHT" TE
WOLPHAARTSDIJK, 1898-1966
door W.F. Renaud.

1. Inleiding
Van 1898 tot 28 augustus 1984 heeft in de berm van de Veerweg in de
Oosterlandpolder bij het Wolphaartsdijkse veer, tussen dijkpalen 20 en
21, het weeghuisje gestaan van de voormalige vereniging „Weegbrug
Eendracht", kadastraal bekend Wolphaartsdijk sectie A 1487. De
oprichting van weegbruggen aan het einde van de 19e eeuw in Zeeland
hing nauw samen met de opkomst van de suikerbietenteelt. In Belgisch
Vlaanderen werden kort na 1850 een aantal suikerfabrieken gebouwd ter
verwerking van de aldaar verbouwde beetwortels. Deze Belgische
suikerfabrieken hebben in Zeeland de stoot gegeven tot de herleving van
de bietencultuur na de Napoleontische tijd op een moment, dat de
meekrapcultuur achteruit ging. In 1858 werd de eerste Nederlandse
beetwortelsuikerfabriek geopend in Zevenbergen. Door de snelle
achteruitgang van de meekrapprijzen na 1870 en de scherpe daling van
de graanprijzen na 1879, werd de suikerbietenteelt voor veel Zeeuwse
boeren van beslissende betekenis om te overleven. De suikerpenenteelt
breidde zich vooral uit in Oost-Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid-Beveland.
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Voor geheel Zeeland was het areaal, waarop beetwortels geteeld werden,
gestegen van 1649 ha. in 1866-1870 tot 10.882 ha. in 1894.
Tegen het midden van de jaren 1880-1890 gaf de verhouding tussen
verbouwer en suikerfabrikanten overal aanleiding tot spanningen, onder
meer voor wat betreft het wegen van de bieten. Weegbruggen bestonden
nog niet in Zeeland, men woog de suikerpenen op kleine bascules of
weegpikkels. Veel vervoerders, die in dienst stonden van de
suikerfabrikanten, traden daarbij vrij willekeurig op. De boeren wensten
daarom meer controle op het wegen. Vanaf 1877 werden in Zeeland al
door boeren dorpsverenigingen opgericht, onder meer te Wolphaartsdijk,
uit behoefte aan samenwerking hoofdzakelijk in de vorm van coöperatieve
aankoop van zaden, kunstmest, steenkolen en voor het afsluiten van
verzekeringen.
Op initiatief van de dorpsvereniging Wolphaartsdijk werden in 1889 op
een aantal plaatsen op Zuid-Beveland en in Oost-Zeeuws-Vlaanderen
verenigingen van bietentelers opgericht om zich tegen de
suikerfabrikanten te kunnen verweren. Door hun toedoen werden er
overal weegbruggen opgericht.
2. Weegbruggen in het algemeen en weegbruggen te Wolphaartsdijk
Een weegbrug is een toestel om zware lasten, zoals vee en wagens
geladen met landbouwproducten te wegen. Een weegbrug bestaat uit een
groot, vrijdragend platform, waarop de last wordt geplaatst. Door middel
van op messen scharnierende hefboomstelsels wordt de last in een
bepaalde verhouding, bijvoorbeeld 1:500, overgebracht naar een
balansarm met schuifgewichten van verschillende grootte. Na het inspelen
van de beide balansmarkeurs kan het gewicht op de schaalverdeling
worden afgelezen. Het weegmechanisme bevindt zich meestal in een
weeghuisje. Door een afdrukapparaat kan het gewicht automatisch op een
weegbriefje worden geperst. De weegbrug vormde een belangrijke schakel
in de handel en het transport van landbouwproducten zoals suikerbieten,
pulp, peekoppen, aardappelen, uien, vlas, stro, hooi, granen, erwten en
bonen. Tijdens de bietencampagne bijvoorbeeld werden de suikerpenen
door de landbouwers zelf met paard en wagen naar de afvoerplaatsen
gereden, op Zuid-Beveland veelal een tijhaven, waar de bieten verzameld
werden voor verder transport naar de fabriek. Alvorens te lossen reed de
boer met zijn geladen wagen op de weegbrug en liet deze samen met de
last wegen. Op het weegbriefje werd dan door het afdrukapparaat het
brutogewicht aangegeven. Aan de kade gekomen haalden de „tarreerders"
in dienst van de suikerfabrikanten in een mand een monster bieten van de
wagen, dat op een bascule werd gewogen. Vervolgens werden de bieten
uit de mand afgekrabt en door wassen van de aanklevende klei ontdaan,
voor zover nodig bijgekopt en dan opnieuw gewogen. Het verschil werd
door de fabrikant later als tarra van het door weging op de weegbrug
verkregen nettogewicht afgetrokken. Als het ongunstig uitviel kon deze
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tarra wel 10% bedragen. Daarbij trok de fabrikant nog eens een half
procent weegbrugverlies af. Er werd door de suikerfabrikant namelijk van
uitgegaan, dat er tussen de weegbrug en het schip een gewichtsverlies
optrad doordat meegewogen klei of bieten van de wagen afvielen, en dat
op de weegbrug niet helemaal nauwkeurig gewogen werd.

Wolphaartsdijk, de jachthavens, 1966. Geheel linksboven is de weegbrug
De Eendracht zichtbaar. Foto Gemeentearchief Goes.
(Weegbrug en -huisje bij gele pijl)
Na het lossen van zijn vracht reed de boer de weegbrug op met de lege
wagen, die nu weer werd gewogen. Door het gewicht van de lege wagen
als tarra van het brutogewicht af te trekken kreeg men het nettogewicht
van de lading. Aan de hand van het op de weegbriefjes afgedrukte
nettogewicht kreeg de boer naderhand het bedrag voor zijn geleverde
producten uitbetaald. Lang niet altijd werden de suikerbieten direct van de
wagens in de schepen geladen. Vaak lagen de penen wekenlang aan de
haven in afwachting van verscheping naar de suikerfabrieken.
In de Biesbosch en andere plaatsen, waar niet gewogen kon worden,
werden de bieten zo van de wagen in het schip geladen. Bij de
suikerfabriek werd het schip dan geijkt om het gewicht te bepalen.
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Sinds het vervoer van suikerbieten per vrachtauto plaats vindt zijn de
bietentelers verplicht zelf de penen bij de boerderij te verzamelen, waar
zij dan worden opgehaald door transporteurs in dienst van de
suikerfabrieken. Het wegen vindt pas aan de fabriek plaats. Bij andere
landbouwproducten werd op de weegbrug het nettogewicht eveneens
bepaald door de tarra van het brutogewicht af te trekken.
De afvoer per schip van landbouwproducten was voor de opening van
1927 van de lokaalspoorwegen op Zuid-Beveland van overwegend belang.
Men was daarvoor aangewezen op een aantal tijhavens. Deze havens,
waarvan er een aantal in de 19e of in het begin van de 20e eeuw zijn
aangelegd, waren te vinden in:
Borssele (1860), Ellewoutsdijk, Baarland, Hoedekenskerke, Waarde,
Zimmermanpolder (bij Rilland; ca. 1890), Bath, Yerseke, Rattekaai (bij
Rilland), Roelshoek (bij Krabbendijke; 1879), Kattendijke (1904), de
nieuwe kaai met los- en ladingsplaats bij het Wolphaartsdijkse veer
(1828), het haventje aan De Piet (1874). Bij al deze havens stonden
vanaf het einde van de 19e eeuw of het begin van de 20e eeuw
weegbruggen voor het wegen van landbouwproducten en vee. De eerste
weegbrug in Wolphaartsdijk werd in 1890 opgericht in de bocht van de
Veerweg in de Oosterlandpolder, direct achter de haven, kadastraal
bekend Wolphaartsdijk sectie A 1488. Het Wolphaartsdijkse veer vormde
de belangrijkste verbinding tussen het eiland Noord-Beveland en de rest
van Zeeland zowel voor personenvervoer als voor de landbouw. De andere
veren op Noord-Beveland werden betrekkelijk weinig gebruikt.
Uit een lijst van door de firma Wed. J.G. Massee & Zoon geplaatste
weegbruggen uit 1903 blijkt, dat er op dat moment in Wolphaartsdijk
twee weegbruggen van Massee & Zn. met een draagkracht van 5.000 kg.
stonden. Uit het notulenboek van de Vereniging Weegbrug Eendracht valt
op te maken, dat de eerste weegbrug een van deze beide door Massee &
Zn. geplaatste weegbruggen moet zijn geweest, de andere was de
Weegbrug Eendracht. De in 1890 geplaatste weegbrug wordt in het
notulenboek van de Vereniging Weegbrug Eendracht herhaaldelijk
genoemd als „de oude weegbrug" of „de weegbrug van de andere
vereniging". Nadere gegevens ontbreken echter tot op heden.
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Rekeninghoofd van de firma Wed. J.C. Massee & Zoon te Goes, ondermeer
leverancier van weegbruggen, 1902.
Nota-verzameling Gemeentearchief Goes.
3. De Weegbrug Eendracht, 1898-1958
a. De stichting
Het is niet meer precies na te gaan, wanneer de Vereniging Weegbrug
Eendracht is opgericht, aangezien het notulenboek niet begint met de
oprichtingsvergadering, maar met een algemene vergadering op 23 juli
1898. Uit een klantenboek van de firma Wed. J.C. Massee & Zn. blijkt
echter op 14 juli 1898 een weegbrug met een draagkracht van 5.000 kg.
te zijn geleverd aan J.M. van Daalen te Wolphaartsdijk. Aangezien Massee
& Zn. tot 1903, behalve de weegbrug uit 1890, maar één andere
weegbrug in Wolphaartsdijk had geplaatst, moet het hier gaan om de
weegbrug Eendracht. Met J.M. van Daalen zal de voorzitter van de
Vereniging Weegbrug Eendracht, A.J. van Dalen, bedoeld zijn. Op de
bewijzen van aandeel staat de datum 1 augustus 1898 vermeld. Deze
datum slaat evenwel op de ingebruikstelling van de weegbrug. Omdat de
vereniging voor een periode van dertig jaar was aangegaan en deze
periode eind 1927 afliep, kan worden aangenomen, dat de Vereniging
Weegbrug Eendracht in het begin van 1898 moet zijn opgericht.
De aanleiding voor het plaatsen van de weegbrug is geweest, dat nietaandeelhouders bij de oude weegbrug 10 cent per 1.000 kg. suikernenen
moesten betalen. De oprichters vonden, dat het ook voor 5 cent kon.
Het reglement van de vereniging uit de eerste periode is verloren gegaan.
Uit de notulen blijkt echter, dat het reglement bij het opnieuw aangaan
van de vereniging in 1927, op de toevoeging van de artikelen 22, 22A en
B na, gelijk is gebleven aan het eerste reglement. In de eerste vier
artikelen van zowel het oude als het nieuwe reglement werden de
voornaamste zaken geregeld. In artikel 1 werd Wolphaartsdijk als plaats
Loon naar wegen, “weegbrug de eendracht" te Wolphaartsdijk, 1898-1966, 5/22

van vestiging genoemd. In artikel 2 werd als doel van de vereniging
omschreven: het wegen van landbouwproducten, vee, enzovoorts. In
artikel 3 werd het tijdvak, waarvoor de vereniging was aangegaan bepaald
op dertig jaar en dat tenminste één jaar voor het eindigen van dit tijdvak
in een algemene vergadering door de aandeelhouders over het
voortbestaan zou worden beslist. In artikel 4 werd het kapitaal der
vereniging bepaald op 1.300 gulden, verdeeld in honderddertig aandelen
van tien gulden.

„Tableau vivant" van het tarreren van suikerbieten, in dit geval te 's-Heer
Arendskerke. Elke vracht bieten werd vuil, met slik, gewogen. Daarna nam
men een monster in een mand. Dit monster werd ook vuil gewogen op
een bascule, hier rechts op de foto. Schrijvers noteerden de uitkomst.
Daarna kwamen de tarreerders in actie: de bieten werden gekopt en
gewassen. Nu kon het nettogewicht vastgesteld worden. De man in het
midden met de sigaar en het vest was vermoedelijk de controleur van de
suikerfabriek. Hij nam de monsters mee, waarna de contracten tussen
boeren en fabriek gesloten werden. Zie De Spuye nrs. 16 en 18 van de
Heemkundige Kring De Bevelanden. Foto Gemeentearchief Goes.
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Rekeninghoofd van de firma Wed. J.C. Massee & Zoon te Goes, met
afbeelding van de vestigingen in de stad. Het gebouw links stond aan de
Dam, het gebouw rechts aan de Frans den Hollanderlaan. Onlangs werd
dit laatste gebouw afgebroken en herbouwd in het Openluchtmuseum te
Arnhem. Notaverzameling Gemeentearchief Goes.
Het bestuur bestond uit vijf leden: een voorzitter, secretaris,
penningmeester en twee commissarissen, waarvan één tot vice-voorzitter
werd gekozen. Het bestuur nam zitting voor drie jaar. Ieder jaar trad een
derde af en kon desgewenst worden herbenoemd, hetgeen in de praktijk
bijna altijd gebeurde, bij acclamatie of door stemming. De jaarlijkse
algemene vergaderingen werden in de regel voorafgegaan door een
bestuursvergadering. Deze vergaderingen verliepen volgens een vast
patroon.
De agenda van de bestuursvergadering zag er als volgt uit:
1. de notulen van de vorige vergadering; 2. rekening en verantwoording
door de penningmeester; 3. vaststelling dividend; 4. controle van de
boeken van de weger, na in orde bevinding ondertekend door de
voorzitter en de secretaris; 5. uitnodiging aan de weger om het volgend
jaar weer weger te zijn; 6. voorstel salaris weger; 7. rondvraag.
De agenda van de algemene vergaderingen was als volgt samengesteld:
1. notulen van de vorige vergadering; 2. aanwijzing van de kascommissie
door de voorzitter, daarna rekening en verantwoording penningmeester,
na in orde bevinding ondertekend door drie kascommissieleden;
3. vaststelling en uitkering dividend; 4. vaststelling tarief weegloon;
5. salaris en benoeming weger; 6. periodieke aftreding en verkiezing
bestuursleden; 7. voorkomende zaken; 8. rondvraag. De algemene
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vergadering besliste uiteindelijk over het uit te keren dividend, over de
vaststelling van het tarief weegloon en het salaris van de weger.
Aangezien de ledenlijsten verloren zijn gegaan, is niet meer met zekerheid
na te gaan, hoeveel leden de vereniging telde. Voor de algemene
vergaderingen werden 60 oproepingskaarten gedrukt, maximaal waren er
50 leden aanwezig. Het aantal leden van de vereniging zal dus tussen de
50 en 60 hebben gelegen. De oprichters waren indertijd allen landbouwers
in de gemeente Wolphaartsdijk.
b. Het bestuur
Het bestuur was in 1898 als volgt samengesteld: voorzitter A.J. van
Dalen; secretaris A. op 't Hof; penningmeester J.M. Mol; commissaris en
vice-voorzitter S.J. Klompe; commissaris C. Flipse. In 1899 werd J. van
Damme in het bestuur gekozen in plaats van C. Flipse. In 1909 trad A.J.
van Dalen af als voorzitter en verliet daarmee het bestuur. S.J. Klompe
volgde Van Dalen op als voorzitter en J. van Damme werd tot
vicevoorzitter gekozen. L. Overbeeke werd door de algemene vergadering
als nieuw bestuurslid gekozen. In 1916 werd J. van Damme wegens het
overlijden van A. op 't Hof als secretaris aangewezen, L. Overbeeke
volgde hem op als vice-voorzitter. J. van de Voorde werd door de
algemene vergadering als nieuw bestuurslid gekozen. In 1923 werd
wegens het overlijden van J.M. Mol door de algemene vergadering zijn
zoon M.J. Mol als penningmeester benoemd.
In 1930 vond weer een verandering in de samenstelling van het bestuur
plaats door het overlijden van de voorzitter S.J. Klompe. Voorzitter werd
L. Overbeeke, vice-voorzitter J. van de Voorde. Als nieuw bestuurslid werd
J.M. Klompe (zoon van S.J. Klompe) gekozen. J. van Damme bleef
secretaris en M.J. Mol penningmeester. Op 16 juni 1945 trad J. van
Damme af als secretaris, maar bleef nog aan als bestuurslid. Hij werd
opgevolgd door J.M. Klompe. Op 10 april 1948 werd M.J. Mol als
penningmeester opgevolgd door A. Koert, die daarbij tevens als nieuw lid
tot het bestuur toetrad. Met ingang van 18 maart 1950 werd J. van
Damme als bestuurslid opgevolgd door zijn zoon J.C. van Damme. In
1958 was het bestuur als volgt samengesteld: voorzitter L. Overbeeke,
secretaris J.M. Klompe, vice-voorzitter A. Koert, penningmeester Ph. Cok
en lid J.C. van Damme.
c. De vereniging
Behalve specifieke financiële kwesties, zoals het tarief van de weeglonen,
de ontvangsten, het dividend en het salaris van de weger, werden er in
het bestuur en/of in de algemene vergaderingen zaken besproken, welke
een meer algemeen beeld geven van wat er in de vereniging omging en
van het beheer van de weegbrug. Al dadelijk ontstonden er irritaties,
omdat enkele leden producten hadden laten wegen op de oude weegbrug
in stijd met art. 23 van het reglement. Een oorzaak hiervan was, dat de
weegbrug wel eens niet bemand was op het moment, dat een landbouwer
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met vee of een beladen wagen aan de brug kwam, terwijl de oude
weegbrug wel open was.

Wolphaartsdijk, de oude weegbrug bij het Veer, 1983.
Foto door B. van de Plasse, in bezit van het Gemeentearchief Goes.
De drie overtreders: J. Meiaard, S.J. Klompe en Adriaan Remeinse, werd
aanvankelijk een boete van f 5,- opgelegd. Na een slepende behandeling
van deze affaire werd eerst in 1901 art. 23 van het reglement gewijzigd,
waarbij de boete op overtreding voortaan op één tot vijfentwintig gulden
werd gesteld. De weger werd aangemaand voortaan op tijd aan de
weegbrug te zijn. In 1901 werd de boete de drie overtreders tenslotte
kwijtgescholden met de waarschuwing, dat in het vervolg wel zou worden
beboet.
Op een aanvraag in 1902 voor koninklijke goedkeuring werd in 1903
afwijzend beschikt. Een probleem dat gedurende de periode vòòr 1945
herhaaldelijk aan de orde kwam betrof de verkoop van aandelen en het
bezit van aandelen door personen, welke geen landbouwbedrijf
uitoefenden in de gemeente Wolphaartsdijk en dus niets op de brug te
wegen hadden. In 1903 werd daarom art. 6 van het reglement in die zin
gewijzigd, dat men niet meer vrij was zijn aandelen aan iedereen te
verkopen, maar dat de algemene vergadering voortaan over de
wenselijkheid van de overschrijving besliste. Bij een negatieve uitkomst
moesten de aandelen aan de vereniging worden afgestaan tegen een door
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de aandeelhouders vast te stellen prijs. In de praktijk kwam het erop
neer, dat de aandelen van vertrokken leden door andere leden werden
overgenomen, waardoor het aantal aandeelhouders steeds kleiner werd.
In de algemene vergadering gingen dan ook herhaaldelijk stemmen op om
de vrijgekomen aandelen ter beschikking te stellen aan nieuwe leden in
het belang van de vereniging.
Een soortgelijk probleem was dat er een aantal oudere leden waren met
veel aandelen die geen landbouwbedrijf meer uitoefenden en bovendien
meer interest trokken dan andere leden. Het bestuur oordeelde het echter
niet mogelijk de aandelen van deze landloze leden af te nemen en aan
nieuwe leden over te doen, aangezien velen van hen destijds tot de
oprichters van de brug hadden behoord. Om dit soort situaties in de
toekomst onmogelijk te maken, werd in het nieuwe reglement van 1928
bepaald, dat vanaf 1928 nieuwe aandeelhouders verplicht waren hun
aandelen ter beschikking van het bestuur te stellen, zodra zij de gemeente
Wolphaartsdijk verlieten of ophielden aldaar het landbouwbedrijf uit te
oefenen.
Regelmatig kwam het beheer van de weegbrug aan de orde, zoals het
nazien van de messen, het meniën en teren van de brug, de vervanging
van het brugdek, het onderhoud van de bestrating rondom de weegbrug
of het bestellen van nieuwe weegbrug-kaarten. Vanaf 1904 werd de brug
door middel van een ketting afgesloten wanneer er niet werd gewogen.
Men wilde hiermee verhinderen, dat er over het brugdek gereden werd
wanneer de brug gesloten was. In 1911 werd besloten om geld te sparen
voor vervanging van de weegbrug en met het oog daarop minder dividend
uit te keren.
In de positie van de weger kwam in zoverre een verandering, dat in 1916
werd besloten om de weger een aandeel in de brug te geven ten einde de
kosten van de verplichte ongevallenverzekering bij de
Rijksverzekeringsbank uit te sparen. In 1917 was dit blijkbaar nog niet in
orde, want om loonsverhoging vragend werd de weger aangeboden hem
zijn aandeel te schenken in plaats van een hoger salaris. Daarbij werd
tevens bepaald dat dit aandeel weer aan de vereniging zou vervallen
zodra hij ophield weger te zijn. De weger ging met deze regeling accoord,
hoewel dit betekende dat hij in geval van een ongeluk zelf de onkosten
zou moeten dragen.
Op de algemene vergadering van 21 februari 1927 werd besloten de
vereniging opnieuw voor 30 jaar aan te gaan. Het reglement werd daarbij
gewijzigd door toevoeging van de artikelen 22, 22A en B, waarin
voorwaarden voor het lidmaatschap van de weegbrug werden geregeld. In
1931 werd besloten tot plaatsing van een nieuwe grotere weegbrug met
een draagvermogen van 10.000 kg. in verband met het zware
autovervoer
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Wolphaartsdijk, het interieur
van het weeghuisje van de
weegbrug De Eendracht voor de
sloop en herbouw in Arnhem,
1982. Foto Openluchtmuseum
Arnhem.

.
Men ging bij het ten uitvoer
brengen van deze gewichtige
beslissing niet lichtvaardig te
werk. Besloten werd dat het
bestuur naar verschillende
geplaatste bruggen zou gaan
kijken, met een voorkeur voor
het systeem van de oude brug.
Vervolgens zou men een prijs
overeenkomen met inruiling van
de oude brug. Men had een
voorkeur voor de firma Massee,
ofschoon deze wel duur werd
gevonden (f 1.275,-).
Op grond van bij verschillende
leveranciers aangevraagde
prijzen en tekeningen kwamen drie firma's in aanmerking: Massee en
Franken & Van Weel te Goes, en De Schrijver te Middelburg. In
Middelburg werd een brug van de firma Massee bezichtigd, waarvan de
constructie en het brugdek voldeden, de weegbalans niet, maar die kon
ook anders worden geleverd. De weegbrug van de firma Franken & Van
Weel te Biggekerke voldeed minder, men vond de onderdelen te zwaar
vergeleken met de lichte weegbalans en het binnenwerk. De weegbrug
van de firma De Schrijver te Heinkenszand beviel goed wat de constructie
betrof, maar de grote beweeglijkheid in de brug bij het op- en afrijden
beviel minder. Uiteindelijk werd voor de weegbrug van de firma Massee
gekozen op voorwaarde, dat aan de verlangens van het bestuur kon
worden voldaan: de weegbalans en het brugdek naar verkiezing, extra
balken onder de brug, een ijzeren raam rond de brugkelder en afneming
van de oude brug. De nieuwe weegbrug van f 1.275,- werd, na aftrek van
f 125,- voor overname van de oude brug, uiteindelijk door de firma
Massee voor f 1.150,- geleverd. De plaatsing van de brug geschiedde bij
openbare aanbesteding. Het bestek en de tekeningen werden opgemaakt
door De Koning te Goes.
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Wolphaartsdijk, weger de heer Flipse in het weeghuisje van de weegbrug
De Eendracht, 1982. Foto Openluchtmuseum Arnhem.
Het werk werd voor f 435,- gegund aan A. den Herder. Wegens verlaging
van het terrein rond de brug in aansluiting op de rijksweg moest de
bestrating worden uitgebroken en opnieuw worden gelegd. Dit werk werd
voor f 131,60 uitgevoerd door de firma Duinhouwer uit Goes. Met alle
bijkomende werken kwam de nieuwe brug tenslotte op een bedrag van
f 1.716,60. In 1938 is er binnen het bestuur gefilosofeerd over de
aanschaf van een nog grotere weegbrug. Door het uitbreken van de
oorlog is daar verder niets van gekomen.
Zowel voor de politie als voor de provinciale diensten werden er in de
jaren dertig auto's gewogen tegen een tarief van f 1,- per auto, onder
meer voor de wegenbelasting. Een verzoek in 1946 tot het wegen van
vrachtauto's overgezet door de provinciale veerdienst werd afgewezen,
omdat de weger daaraan een volledige dagtaak zou hebben. Vrachtauto's
vormden al in de jaren dertig een probleem voor het vervoer met paard
en wagen. Er werd regelmatig over geklaagd, dat vrachtauto's, die later
waren gewogen dan voorgaande boerenwagens, voorbij reden en eerder
aan de kade gelost werden tot schade voor het vervoer met paarden. In
1950 is het weeghuisje geschilderd en opnieuw gevoegd, wat erop wijst
dat het pleisterwerk op de buitenmuren van na die tijd dateert.
d. Tarief weeglonen, ontvangsten en dividend
Door het ontbreken van de notulen van de eerste vergaderingen van de
vereniging en andere documenten terzake, kan er geen nauwkeurig beeld
worden verkregen van het tarief weeglonen in de beginjaren. De indruk
bestaat, dat het weegloon aanvankelijk voor alles 5 cent per 1.000 kg.
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bedroeg. In 1918 werd door de algemene vergadering het voorstel
aangenomen om alles te doen wegen voor 10 cent per 1.000 kg., ook
hetgeen al 10 cent was. Blijkbaar was het weegloon dus voor
verschillende producten tussentijds al verhoogd tot 10 cent. In het jaar
daarop werd het tarief voor vee verhoogd van 10 tot 25 cent. In 1921
heeft een algehele herziening van de weegtarieven plaatsgehad: het
weegloon voor peeën, pulp, peekoppen, mangels en rapen werd 10 cent;
voor aardappelen, ajuin, kunstmest, stalmest, macadam en turf 15 cent;
voor hooi, stro, vlas, graan en wol 25 cent; voor vee 25 cent per stuk.
Als gevolg van de moeilijke crisisperiode en de daarop volgende
oorlogstijd zijn de tarieven van de weeglonen na 1930 meer aan
verandering onderhevig geweest, dan in de tijd daarvoor, hoewel het
uiteindelijk centenwerk bleef. In 1933 werden de tarieven voor
aardappelen, stro en vlas verlaagd vanwege de lage prijzen voor deze
producten. Tevens werden er afzonderlijke tarieven vastgesteld voor leden
en niet-leden. Leden betaalden voor het wegen per 1000 kg. van:
aardappelen 10 cent; peeën 8 cent; hooi, stro, vlas 20 cent; ajuin 10
cent. Niet-leden betaalden voor: aardappelen 10 cent; peeën 10 cent;
hooi, stro, vlas 25 cent; ajuin 15 cent. Vanwege de hoge opbrengst in
1933 werden voor 1934 de tarieven voor leden verlaagd van: peeën naar
5 cent; aardappelen naar 8 cent; hooi, stro, vlas naar 15 cent. In verband
met het hoge voordelig saldo werden in 1936 voor leden de tarieven
nogmaals verlaagd van: peeën, pulp, peekoppen, mangels, rapen en
aardappelen naar 5 cent; hooi, stro, vlas, macadam en ajuin naar 10 cent;
vee naar 20 cent per stuk.
In 1937 had een algehele herziening van de tarieven plaats. Leden
betaalden voor het wegen per 1.000 kg. van: aardappelen, peeën , pulp,
ajuin en macadam 5 cent; hooi, stro, vlas 10 cent; vee 15 cent; auto's 25
cent. Niet-leden betaalden voor: aardappelen en ajuin 15 cent; peeën en
pulp 10 cent; macadam 7,5 cent; hooi, stro, vlas 20 cent; vee 20 cent;
auto's 25 cent. In 1944 werden alle tarieven met 5 cent verhoogd
aangezien de kas vanwege de oorlogsomstandigheden veel verminderd
was.
Met ingang van 1 mei 1945 volgde nogmaals een tariefsverhoging van
5 cent en vee met 10 cent, terwijl het tarief voor auto's op f 1,- werd
gesteld, gezien de „onzekere omstandigheden en de toestand van de kas”.
Na 1945 werd het verschil tussen de tarieven voor leden en niet-leden
steeds groter. In 1949 bedroegen de weeglonen per 1.000 kg. voor leden
inmiddels: peeën en aardappelen 7,5 cent; uien en diversen 15 cent; vlas,
hooi, stro 20 cent; vee 30 cent per stuk; auto's f 1,-. Niet-leden betaalden
voor: peeën en aardappelen 20 cent; uien en diversen 25 cent; vlas, hooi,
stro 30 cent; vee 30 cent; auto's f 1,-.
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Het vervoer van zakken uien naar de haven van Wolphaartsdijk, 1935.
Foto uit Groot-Rotterdam, Gemeentearchief Goes.
Onder diversen vielen producten als: granen, erwten, bonen, mangels,
voederbieten. In 1957 lagen de weeglonen voor leden en niet-leden nog
verder uit elkaar. Leden betaalden voor: peeën 20 cent; aardappelen 25
cent; uien, vlas, hooi, stro en diversen 30 cent; vee 50 cent per stuk;
auto’s f 1,-. Niet-leden betaalden voor: peeën , aardappelen, uien, vlas,
hooi, stro en diversen 40 cent; vee 50 cent, auto's f 1,-.
Voor de financiële resultaten van de weegbrug is men bij het ontbreken
van kasboeken en de boeken van de weger aangewezen op de jaarlijkse
rekeningen van de penningmeester, zoals deze zijn weergegeven in de
notulen. De ontvangsten zijn na 1906 niet meer gespecificeerd in
afzonderlijke posten voor weegloon, voordelig saldo vorig jaar en rente.
Evenmin zijn de uitgaven nader onderverdeeld in salaris weger en andere
onkosten. De grond waarop de weegbrug stond was geen eigendom van
de vereniging, maar tot 1915 van Jan Tak, grondeigenaar te Middelburg.
In dat jaar kwam de grond door verkoop in handen van Willem Frederik
Karel Lenshoek te Kloetinge, sinds 12 april 1892 bewindvoerder van de
onroerende goederen, liggende in Zeeland en van de kapitalen
ingeschreven in het Grootboek der Nationale Schuld, behorende tot de
nalatenschap van vrouwe Johanna Maria Baronesse de Perponcher,
douairiëre van George James uit Southampton.
Vermoedelijk werd al vanaf 1898 door de vereniging Weegbrug Eendracht
recht van opstal betaald aan J. Tak. Uit de notulen over het jaar 1944
blijkt, dat er jaarlijks recht van opstal ten bedrage van 5 gulden voor de
weegbrug werd betaald aan het administratiekantoor Lenshoek te
Kloetinge, bewindvoerder van de boedel De Perponcher.
Alleen over de jaren 1905-1908, 1944-1949 en 1957 bestaan er cijfers
met betrekking tot de gewogen kilogrammen per product, aantallen stuks
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vee en auto's. Zoals uit de cijfers met betrekking tot de ontvangsten,
dividend en voordelig saldo valt op te maken, zijn de eerste jaren van de
weegbrug Eendracht moeilijk geweest. Men dient daarbij te bedenken, dat
de weegbrug van de andere vereniging aanvankelijk alle klandizie had. De
hoge inkomsten in 1898 werden veroorzaakt door de plaatsing van de
130 aandelen à f 10,- per aandeel. De hoge uitgaven hielden verband met
de aankoop en installatie van de weegbrug. Het jaar 1902 betekende een
dieptepunt. Door de verbouw van minder suikerpenen waren de
ontvangsten laag gebleven en kon er in januari 1903 geen dividend
worden uitgekeerd. Vanaf 1905 gingen de ontvangsten en de dividenden
geleidelijk aan omhoog. Negen jaar na de oprichting van de weegbrug
stelde men vast, dat de meeste leden inmiddels hun kapitaal met interest
terug hadden gewonnen, mede in aanmerking genomen het mindere
weegloon, dat zij nu behoefden te betalen.
In 1917 bereikten de ontvangsten opnieuw een dieptepunt. Dit was
aanleiding tot een verhoging van het tarief weegloon tot 10 cent per
1.000 kg., omdat anders bijbetaald zou moeten worden in plaats van
dividend getrokken. De terugval in de ontvangsten had mede te maken
met het ingrijpen van minister Posthuma van landbouw, handel en
nijverheid in het teeltplan van de boeren vanwege de oorlogstoestand in
1917.
In 1917 werd de voedselvoorziening in Nederland ernstig in gevaar
gebracht door een strenge blokkade van de Europese kust als gevolg van
de afkondiging op 1 februari 1917 door Duitsland van de onbeperkte
duikbootoorlog. Kort daarop besloot minister Posthuma de teelt van een
zevental handelsgewassen te doen terugbrengen tot 70% van het
gemiddelde van de jaren 1913-1915 en de teelt van suikerbieten tot 80%.
Met name voor Zuid-Beveland was de beperking van de suiker-bietenteelt
van ingrijpende betekenis.
De algehele tariefsverhoging van januari 1921 en het sluiten van de
andere weegbrug in de slappe tijd gedurende de zomer maakte in 1922
een verdubbeling van het uitgekeerde dividend mogelijk. Het voordeel van
de sluiting van de andere brug bedroeg over 1921 f 155,-; over 1922
f300,- en over 1923 f 500,-. Daarmee hing samen een stijgend aandeel in
de ontvangsten aan weeglonen afkomstig van niet-leden. In 1923 werd
van niet-leden meer dan f 400,- aan weegloon ontvangen, en in 1926
f666,21.
In 1927 leed de weegbrug echter veel schade van de bijgekomen
laadplaatsen aan de lokaalspoorweg, waar ook weegbruggen geplaatst
waren. De ontvangsten daalden van f 2688,41 in 1926 tot f 312,65 in
1927. In 1915 had de in 1914 opgericht N.V. Spoorweg-maatschappij
Zuid-Beveland al concessie gekregen voor aanleg en exploitatie van de
volgende lokaalspoorwegen: a. de ringlijn Goes-BorsseleHoedekenskerke-Goes; b. Goes-Wolphaartsdijkse veer; c. GoesWemeldinge. De aanleg was echter door de Eerste Wereldoorlog tot
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1924 vertraagd, maar op 18 mei 1927 werden alle drie lijnen geopend.
Aan deze lijnen lagen in het totaal 16 stations, zowel voor reizigers als
voor goederen en daarnaast nog 13 los- en laadplaatsen voor goederen,
met name voor landbouwproducten zoals suikerbieten.
In 1942 werden de lijnen Goes-Wolphaartsdijkse veer en GoesWemeldinge door de Duitse bezetters opgenomen en na 1945 niet meer
herlegd. Het goederenvervoer op de ringlijn van ZuidBeveland is vanaf
mei 1947 door de N.S. verzorgd.
In 1919 was door de Provincie voor de veerdienst WolphaartsdijkKortgene een grotere boot in de vaart gebracht, de Zuidvliet, waardoor
het voor het eerst mogelijk was rijtuigen en auto's over te zetten. In 1924
werden door de weegbrug Eendracht voor het eerst auto's gewogen à
25 cent ter betaling van het overzettarief voor de provinciale veerdienst
Wolphaartsdijk-Kortgene. In 1931 veroorzaakte de aankoop en plaatsing
van een nieuwe weegbrug hoge uitgaven en een laag dividend. Daarna
herstelden het dividend en het voordelig saldo zich weer ondanks de
crisistijd. In verband met de invoering van een verschillend tarief voor
leden en niet-leden zijn vanaf 1934 de bedragen voor de ontvangsten ook
op deze wijze gespecificeerd. De sterke stijging van de ontvangen
weeglonen van niet-leden werd ongetwijfeld veroorzaakt door de
definitieve sluiting en sloop van de andere weegbrug in 1932.
De plotselinge daling van het weegloon in 1934 kan veroorzaakt zijn door
een sterke inkrimping van de teelt van suikerbieten als gevolg van de
prijsdaling vanwege de concurrentie van goedkope rietsuiker en de
doorwerking van de Tarwe-wet van 1931. De situatie was in ieder geval zo
ernstig, dat op 16 januari 1934 te Goes een crisisvergadering plaats had
over de bedreiging van de suikerbietenteelt. Tijdens de Duitse bezetting
werd de bietenteelt in steeds verdere mate aan banden gelegd ten gunste
van de verbouw van aardappelen en gerst. Als gevolg van de
oorlogstoestand daalden vanaf 1940 de ontvangsten van weeglonen en
moest het salaris van de weger uit de kas worden aangevuld om hem aan
een redelijk loon te doen komen. Bovendien werd in 1941 de loonbelasting
ingevoerd en kwamen weegbruggen onder de omzetbelasting te vallen,
waardoor de uitgaven ook stegen.
Over de jaren 1941-1944 kon daarom geen dividend worden uitgekeerd.
In 1945 is er voor het eerst na vier jaar weer dividend uitgekeerd, maar
het heeft daarna tot 1949 geduurd voordat er jaarlijks weer dividend kon
worden uitbetaald. Het dividend bleef na de oorlog echter beperkt tot
10%. De loonkosten van de weger stegen sterk, onder andere door de
sociale lasten. De uitgaven werden verder verhoogd door een aantal
belastingen, die vòòr 1940 niet door de vereniging behoefden te worden
betaald, zoals vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.
Het voornaamste voordeel voor de leden lag in het lage tarief weegloon.
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Wolphaartsdijk, de haven. De suikerbieten liggen hoog opgestapeld te
wachten op vervoer, 1903. Foto Gemeentearchief Goes.
e. De wegers en hun salaris
De wegers waren een soort van vrije mensen, aparte typen die
vertrouwen genoten en een zekere ontwikkeling hadden. Zij namen in een
aantal opzichten een onafhankelijke positie in temidden van de
boerengemeenschappen. Er bestond een direct verband tussen het tarief
weegloon, de ontvangsten en het dividend enerzijds en de hoogte van het
salaris van de weger anderzijds. De weger kreeg een van te voren
overeengekomen percentage van de ontvangen weeglonen als beloning.
Wanneer de ontvangsten echter tegenvielen werd de weger op voorstel
van het bestuur door de algemene vergadering een gratificatie toegekend
om aan een behoorlijk loon te kunnen komen. De vaststelling van het
percentage van de weeglonen als salaris voor de weger is gedurende de
gehele periode vòòr 1945 een punt van onenigheid geweest tussen de
weger en de boerenaandeelhouders vanwege de heersende zuinigheid
onder de landbouwers. Een hoger loon voor de weger betekende minder
dividend voor de aandeelhouders.
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Wolphaartsdijk, het treintje Goes-Wolphaartsdijk, 1929.
Foto uit Groot-Rotterdam, Gemeentearchief Goes.
Het begon al meteen in 1898, toen er voor het eerst een weger moest
worden aangesteld. Men vond het door de eerste kandidaat gevraagde
salaris van 60% van de weeglonen te hoog. Tenslotte kwam men met J.
van Wel tot overeenstemming om voor 40% weger te zijn, hoewel deze
45% had gevraagd. Bij de afrekening over het seizoen 1898 kreeg de
weger uiteindelijk f 78,43 aan salaris en een gratificatie van f 2,50 voor
het schoonmaken en onderhouden van de weegbrug en zijn
onderhorigheden". Voor 1899 wilde de weger zijn loon verhoogd zien. Het
bestuur stelde 45% voor, wat na enige discussie door de algemene
vergadering tenslotte aan het bestuur werd overgelaten om over te
beslissen. De weger bleef echter om loonsverhoging vragen. De algemene
vergadering handhaafde het loon evenwel op 45% met de mogelijkheid
van aanvulling in de vorm van een gratificatie, indien de weger naar het
oordeel van de algemene vergadering te weinig loon zou trekken. In
januari 1903 bleek de weger maar een loon gehaald te hebben van
f 73,75 in plaats van f 115,- het jaar daarvoor. Door de algemene
vergadering is zijn loon toen inderdaad met f 41,25 uit de kas aangevuld
tot f 115,-, ofschoon er daardoor geen dividend kon worden uitgekeerd.
In 1905 blijkt er een andere weger te zijn, G.J. Broekhoven. Noch zijn
benoeming noch het ontslag van de weger J. van Wel worden in de
notulen vermeld. In 1926 werd echter in de algemene vergadering
gememoreerd, dat de weger G.J. Broekhoven op dat moment 25 jaar in
dienst was bij de vereniging, zodat hij in januari 1901 in dienst moet zijn
getreden. Het salaris van de weger was in 1905 inmiddels op f 120,- per
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jaar gekomen met f 6,50 voor het schoonmaken en helpen bij het nazien
van de brug. In 1908 werd na herhaald verzoek om verhoging het salaris
van de weger eindelijk op 50% van de ontvangsten aan weeglonen
gebracht. In de eerste paar jaren na de Eerste Wereldoorlog steeg het
salaris van de weger evenals de ontvangsten van de weeglonen veel
sneller dan in de periode daarvoor.
Omstreeks 1918 bedroeg het jaarloon van de weger f 350,-. In 1919 werd
het salaris van de weger op het minimum van f 400,- gesteld, waarna in
1920 de toeslag voor het schoonmaken van het weeghuisje, helpen bij het
ophalen en neerlaten, schoonmaken, poetsen en meniën en andere
werkzaamheden aan de brug van f 6,50 tot f 10,- werd verhoogd. In 1921
wilde de weger echter weer meer loon. Een voorstel van het bestuur voor
een gratificatie van f 45,- die zijn salaris op f 650,- zou brengen wees hij
af.
Na een heftige discussie en stemming bepaalde de algemene vergadering
zijn loon uiteindelijk op een minimum van f 700,- per jaar. Het bestuur
bleef echter bij haar standpunt, dat een gratificatie van f 45,- genoeg was
en dat het ook rekening moest houden met de ledenaandeelhouders.
De weger was daarentegen van mening, dat de weger vòòr de
aandeelhouders ging, wat hem niet door iedereen in dank werd
afgenomen, hoewel een enkeling ook van mening was, dat geen winst
moest worden gemaakt ten koste van de weger.
In 1929 werd door het bestuur besloten naar een hulpweger om te zien
voor beide bruggen en dit met het bestuur van de andere weegbrug te
bespreken. Het loon van de hulpweger zou ten laste van de weger komen
en alleen bij ziekte door de vereniging betaald worden. Blijkbaar heeft dit
gesprek met het bestuur van de andere brug niets opgeleverd, de notulen
zwijgen hierover, in 1939 was er in ieder geval nog steeds geen
hulpweger. Het bestuur besloot daarom eindelijk een oproep in de krant te
plaatsen voor iemand om in de drukke tijd een week bij de weger in de
leer te doen tegen een nader vast te stellen vergoeding, teneinde de
weger bij ziekte te vervangen. De in 1939 benoemde hulpweger werd
echter in militaire dienst opgeroepen.
In 1940 werd na een oproep in de krant een zekers Simonse benoemd
tegen een vergoeding van 18 tot 20 gulden per week. In 1942 nam deze
ontslag wegens het aanvaarden van een betrekking in Goes en werd als
hulpweger opgevolgd door een zekere Foort Reinhoudt.
Door de sterke teruggang in de ontvangsten van weeglonen gedurende de
oorlog, moest het salaris van de weger over vijf opeenvolgende jaren uit
de verenigingskas worden aangevuld om te zorgen, dat hij aan een
behoorlijk loon kwam. In februari 1941 bedroeg de gratificatie aan de
weger f 100,-. Wegens de slechte winter 1939/1940 was er namelijk aan
het water niet veel gewogen, waardoor de weger over 1940 slechts
f 560,95 had verdiend. Over 1941 en 1942 verdiende hij respectievelijk
f 392,77 en f 394,96, wat met f 300,- werd aangevuld. Toen zijn salaris
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over 1943 gedaald was tot f 295,50, werd er f 400,- uit de kas bijgepast.
Hoewel zijn verdiensten over 1944 weer wat gestegen waren tot f 328,96,
kreeg hij een gratificatie van f 500,- met het oog op de onzekere
omstandigheden.

Wolphaartsdijk gelegen temidden van polders, 1975.
Foto J.S. Kan, Gemeentearchief Goes.
Met ingang van 1 maart 1945 nam Broekhoven ontslag. Hij werd als
weger opgevolgd door Jac. Huisson, die van 2 februari tot 1945 als
hulpweger optrad in verband met de grote aanvoer van suikerbieten
wanneer er schepen waren. Aangezien de oud-weger Broekhoven geen
oudedagsvoorziening had kunnen opbouwen, werd hem door de
vereniging een jaarlijks pensioen van f 250,- toegekend.
Na 1945 steeg het salaris van de weger relatief snel, in 1948 werd hem
een minimum loon van f 850,- gegarandeerd (het werd f 1.064,59) en
f 1000,- in de jaren 1949/1950. Aangezien voor 1949 en 1950 de
weeglonen van suikerpenen en aardappelen de sluitpost van de
jaarrekening zouden vaststellen, kon het salaris van de weger niet op
50% gesteld worden. Het werd uiteindelijk 65% (f 1.355,45 over 1949).
Pas in 1951 werd zijn salaris direkt op 65% van de weeglonen bepaald. In
1957 bedroeg het inmiddels f 2.508,29 met een gegarandeerd minimum
van f 2.500,-, weger was op dat moment M. Nijsse. De laatste weger tot
de liquidatie van de weegbrug Eendracht in 1966 was P. Nijsse uit OudSabbinge.
.-.-.-.
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Arnhem, Openluchtmuseum, met de herbouwde weegbrug, 1989.
Foto A.E.J. de Jong, Gemeentearchief Goes.
4. Naschrift, de Weegbrug Eendracht 1958-1966
Aangezien verdere bronnen ontbreken, is niet bekend voor hoeveel jaar
de vereniging in 1958 opnieuw is aangegaan. Zeker is, dat na de afsluiting
van de Zandkreek op 4 mei 1960 door de dam bij het Katseveer, de
ontvangsten terugliepen. De afvoer van landbouwproducten had steeds
meer per vrachtauto plaats. Op 22 juli 1965 is de weegbrug Eendracht
voor het laatst gekeurd door de weegbrugcontroledienst van de
gezamenlijke suikerindustrie, voor het wegen van bieten en pulp
gedurende de campagne van 1965. In het voorjaar van 1966 kwam er
bericht van de gezamenlijke suikerindustrie, dat men stopte met de afvoer
van suikerbieten per schip uit de haven van Wolphaartsdijk. Daarmee was
de weegbrug voor de weegbrugvereniging onrendabel geworden en
besloot men tot liquidatie.
De toenmalige secretaris-penningmeester, de in 1982 overleden Ph. Cok,
heeft de liquidatie uitgevoerd en het voordelig saldo onder de
aandeelhouders verdeeld. De weegbrug is omstreeks februari 1966 voor
f 500,- gekocht door de firma Gebr. L.D. & C.W. van Damme, destijds
gevestigd in de Hoofdstraat 30 te Kortgene voor de handel in ruwvoeder,
aardappelen, granen, zaden, zaaizaden en peulvruchten, het opslaan en
drogen van landbouwproducten en benodigdheden (onder meer het
drogen van cichorei). De firma Van Damme gebruikte de weegbrug voor
het wegen van alle door haar verhandelde producten.
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De brug werd bediend door de weger van de firma, J.J. Flipse te
Wolphaartsdijk. Behalve wegen deed de heer Flipse ook de inkoop van
granen op Zuid-Beveland voor Van Damme en genoot een groot
vertrouwen bij de boerenstand ter plaatse. De firma Van Damme was in
1898 door Cornelis Jacob van Damme te Kortgene gevestigd als handel in
landbouwproducten. Het bedrijf had zich in de tweede helft van de 19de
eeuw ontwikkeld uit een beurtschippersbedrijf op Rotterdam annex
graanhandel, een in die tijd veel voorkomende combinatie.
De firma heeft nog tot enige tijd na 1945 een binnenschip in de vaart
gehad voor het graantransport. Het bedrijf bestreek met haar graanhandel
Zuid- en Noord-Beveland. In Wolphaartsdijk en in Kortgene bezat Van
Damme pakhuizen en in Geersdijk een cichoreidrogerij gevestigd in een
voormalige meestoof. De gedroogde cichorei werd hoofdzakelijk geleverd
aan de firma De Beukelaar te Antwerpen. In de drukke tijd werkten er bij
Van Damme wel 20 mensen. Vanaf september 1969 is het bedrijf
voortgezet door de firmanten C.J.M. en C.J. van Damme, waarna het in
december 1971 omgezet is in Gebr. Van Damme Kortgene B.V. Als gevolg
van de ontwikkelingen in de jaren zeventig met stijgende lonen en sociale
lasten, automatisering en schaalvergroting kon het bedrijf zich niet langer
handhaven en heeft het per 1 september 1980 moeten staken.
De weegbrug is nog tot januari 1982 geëxploiteerd, waarna de brug door
C.J. van Damme aan het Nederlands Openluchtmuseum is geschonken. De
voormalige weegbrug Eendracht was in Zeeland een van de weinige niet
gemoderniseerde mechanische 10-tons balansweegbruggen, zoals er
destijds tientallen hebben gestaan. Bijna alle nog in gebruik zijnde
weegbruggen in Zeeland zijn vergroot en van electrische weegapparatuur
voorzien of geautomatiseerd. In de eerste maanden van 1985 is het
weeghuisje op het terrein van het Nederlands Openluchtmuseum te
Arnhem gereconstrueerd en is de unster met de weegbrug weer in
werkende toestand geïnstalleerd.
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