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Datum Gebeurtenis 

8 sept 1870 Geboorte Constantinus Anthonius (Pinneke) Busch in de Engelsestraat, wijk H nummer 30 
te Bergen op Zoom, zoon van Benedictus Johannes Wilhelminus Busch, (geb. ambtenaar 
bij de belastingen en Constantia Anthonia van der Weijde(n) (geb. 20 jul 1825) 

Periode 1890-95 Pinneke vaart als bakker/kok mee op een aantal vrachtschepen 

18 apr 1895 Huwelijk met Anna Cornelia IIzermans (geb. 26 mei 1865) in Wouw 

8 mei 1895 Pinneke verhuist met zijn gezin van Bergen op Zoom naar Roosendaal: en begint in 1903 
bakkerij “de Hoop”, hoek Molenstraat en Damstraat (oorspronkelijke pand van bierbrouwe-
rij “De Valk” met als eigenaar dhr van Dam - vandaar: Damstraat) 

25 aug 1982 Geboorte dochter Elisa Constantia Justina te Roosendaal 

27 feb 1903 Overlijden dochter Elisa Constantia Justina te Roosendaal, 6 maanden oud 

13 apr 1904 Geboorte dochter Anna Margaretha Engelina Maria te Roosendaal 

8 mei 1906 Veiling van een aantal stukken onroerend goed waaronder de bakkerij met winkel en bo-

venhuis door de hypotheekbank ter vereffening van een schuld van fl. 43.000,-. 

5 juli 1906 Anna de vrouw van Pinneke, verhuist samen met dochter Annie naar Amsterdam, waar 
Pinneke in de loop der tijd tot aan zijn verdwijning in 1915 in een groot aantal woningen 
woont, o.a. in de Kinkerstraat. Zij gaan wonen in de Bilderdijkkade 27, hoek Kwakerstraat, 
2 hoog. Pinneke komt later achter ze aan op 6 oktober 1906   

30 juli 1907 Geboorte van zoon Constantinus Anthonius Cornelis te Amsterdam 

18 aug1908 Een notariële akte wordt opgemaakt waarin Pinneke erkent dat zijn schoonouders aan zijn 
vrouw (ze waren in gemeenschap van goederen getrouwd), in 1906 een aantal losse be-
dragen hebben geschonken, ten bedrage van in totaal fl 1303,33, “teneinde daarmee ver-
schillende schulden van Pinneke te voldoen”   

5 april 1912 Pinneke haalt zijn vliegbrevet bij de vliegschool van Henry van der Burgh op de Molenhei-
de (bij Gilze Rijen)  

april 1912 Pinneke maakt een noodlanding bij een vlucht in Zevenbergen, toestel total loss  

za 29 jun 1912 
19:10 uur 

 

Pinneke Busch maakt de eerste vlucht boven 
Roosendaal, komt te laat los, raakt een boom,  
raakt een dakgoot en belandt ongedeerd in een  
gangetje naast het huis van A.J. Pool (boekhou- 
der bij Jäger & Co.) op de Boulevard Antverpia  
nr. 22. Nadat hij onder het wrak is uitgekropen  
zegt hij “Onkruid vergaat niet”. 

Begin 1913 C. Busch richt samen met de eerste op 7 april 1911 gebrevetteerde Nederlandse vlieger 
Adriaan Mulder vliegschool “De Kampioen” op, gevestigd op het vliegterrein van Ede. 

22 okt 1915 Op vrijdagavond begeeft Pinneke zich per taxi met fl. 12.000 bij zich naar het pand Over-
toom 23 voor een afspraak met zakenrelatie van Muilwijk. Pinneke krijgt daar een tele-
foontje en verlaat van Muilwijk. Daarna geen taal of teken meer. 

22 okt 1915 Nadat het onderzoek is vastgelopen komt er een formele doodverklaring (45 jr oud), die 
gedateerd is op het moment van verdwijning, op zijn persoonsdossier in Amsterdam. 

vr 9 jan 1925 In het dagblad De Grondwet komt er een bericht dat er schot in de zaak zit: van Muilwijk is 
aangehouden. De politie gaat zoeken in de garage achter het pand Overtoom 23 en vindt 
op 60 cm diepte onder een betonnen plaat in de vloer een kist met een lijk. 

 

Het weer van zaterdag 29 juni 1912 
Gemiddelde windrichting 303 gr. (WNW) 

Gemiddelde windsnelheid 1,5 m/s (windkr. 2) 

Gemiddelde temperatuur 14,3
0
C 

Neerslag 8,2 mm 

Duur neerslag 0 uur 

Gemiddelde luchtdruk 1011,5 hPa 

Gemiddelde bewolking onbewolkt 


