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 Nieuwsbrief maart 2016 
Verschijnt  elke  4  maanden (maart,  juli  en  november) 

 

Van de voorzitter. 

 
Een groot misverstand. 
 
Als voorzitter van uw Kring hoop ik allereerst 
dat u de jaarwisseling goed heeft doorstaan en 

dat 2016 u alle goeds brengt. Vrijwilligers van 
de Heemkundige Kring hebben zich de eerste 
dagen van het nieuwe jaar met veel energie 
ingezet voor de Stichting ‘Behoud 

Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen’ 
om bewoners ‘Vriend van het Watersnoodhuis’ 
te maken voor minstens € 10 per jaar. Bij een 

aantal leden van de Heemkundige Kring kreeg 
men het antwoord : “ik ben toch lid van de 
Heemkundige Kring”, waarbij deze leden 
denken dat de Heemkundige Kring hetzelfde is 
als de Stichting ‘Behoud Watersnoodwoningen 
Fijnaart en Heijningen’. Alleen een aantal 

bestuursleden is ook bestuurslid van de 
stichting en vrijwilligers van de Heemkundige 
Kring leiden bezoekers rond in het 

Watersnoodhuis. Het  is niet vreemd dat u het 
verschil niet goed weet. Ook de gemeente 
Moerdijk kan tot op heden het verschil niet 
vaststellen, waardoor de stichting , tot op 

heden, geen enkele subsidie ontvangt waardoor 
er per 1 januari 2017 een kans bestaat dat het 
Watersnoodhuis moet sluiten. Maar dat willen 
we voorkomen!  Om de huur en vaste lasten 
van het Watersnoodhuis te kunnen blijven 
betalen is de actie: Vriend van het 
Watersnoodhuis gestart. De eerste 150 

vrienden hebben we al mogen begroeten. Stel 

onze vrijwilliger niet teleur als hij bij u aan de 
deur komt. Het is beslist niet de bedoeling dat u 
geen lid meer blijft van uw Heemkundige Kring! 
Ik wens u verder veel plezier bij het lezen van 
deze nieuwsbrief en ontmoet u graag op onze 

jaarvergadering op 31 maart a.s. 
Met hartelijke groeten, 
 
Jan Dierks 

Colofon 
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Hoe veranderde ons dagelijks eetpatroon in de 
laatste 50 jaar. 

 

Wie eet er tegenwoordig nog een boterham met tevredenheid? 

Aan het feit dat Nederlanders tegenwoordig gemiddeld een half 

ons kaas per dag eten, bijna drie keer zoveel als de 14 gram uit 

1950, zie je dat karig belegd brood een zeldzaamheid is 

geworden. 

 

Het dagelijks menu van alle Nederlanders is in een halve eeuw 

erg veranderd. Brood werd steeds lekkerder en gevarieerder, fruit 

almaar weelderiger en overvloediger. Tegelijk wordt onze 

gezondheid eerder door alle overdaad dan door tekorten 

bedreigd. 

 

Ook al is ons eten rijker en luxueuzer geworden, toch gebruiken 

we steeds een kleiner deel van ons inkomen voor voedsel. In de 

19e eeuw waren de mensen zo arm, dat ze bijna al hun geld aan 

eten moesten uitgeven. Rond 1900 daalde het aandeel van 

voedsel voor het eerst onder de 50% en na de oorlog  zette die 

trend verder door:  

 

In 1960 gaven Nederlanders ongeveer een derde van hun 

inkomen aan eten uit. Daarna  zakte dat aandeel nog verder: tot 

16 % in 1980 en tot 11 procent in 2011.  

   

 

Warm tussen de middag. 

 

Waar wordt nog tussen de middag warm 

gegeten?  Er werd gegeten zoals moeder 

dat geleerd had op de huishoudschool. De 

tafel werd gedekt met een kleurig tafellaken 

met servetten van dezelfde stof. We zaten 

rechtop, aten met mes en vork en prakten 

ons eten niet. 
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Maar tot ver in de jaren zestig stonden de oranje emaille pannen, 

waarin moeder had gekookt op tafel. Pas later werd het eten 

opgediend in dekschalen.  

 

Jaren was het beroemde trio van 

aardappelen, groente en vlees op de 

meeste Nederlandse tafels 

onverslaanbaar. Groente stond vaak 

uren op het petroleumstel te smoren, 

waardoor alle vitaminen en de smaak 

eruit verdwenen. 

 

Omdat vlees duur was, kwam het niet 

elke dag op tafel. In plaats daarvan 

was er de gietijzeren pan waarin op 

zaterdag het vlees voor zondag werd 

gebraden en waarin de rest van de 

week de jus gedurig met water werd aangelengd, zodat er ook op 

vleesloze dagen vet voor de aardappels was. Er werd sowieso veel 

minder vlees gegeten dan nu. 

In 1950 gemiddeld 48 gram per dag, nu is dat met 116 gram 

meer dan het dubbele. Daarentegen  wordt er nu minder groente 

gegeten: in 1950 gemiddeld 181 gram per dag en nu 164 gram. 

Vooral de consumptie van aardappelen is drastisch gedaald. Het 

huidige gemiddelde van 233 gram per dag is slechts 2/3 van de 

356 gram uit 1950. 

 

Nostalgie bij de bakker. 

 

Er zijn maar weinig plekken waar het verleden zo ten onrechte 

wordt geïdealiseerd als bij de warme bakker. Op nostalgische 

prenten halen bolle bakkers in blauwe kielen met witte 

bakkersmutsen platen vol knapperige, goudgele broden vers uit 

de oven en in hun winkels staan manden vol zachte kadetjes. 

Maar dergelijke luxe was alleen weggelegd voor een rijke 

bovenlaag, die zich het ‘herenbroot’ van tarwe kon veroorloven. 

Voor de massa was er  ‘armenbroot’. En dat was  roggebrood. 

Roggebrood is als  afwisseling lekker, maar om dat dagelijks te 

eten!!! 

Sinds de jaren  tachtig ging het welvarende Nederland zich te 

goed doen aan steeds meer verschillende soorten brood, al dan 

niet ’ambachtelijk gebakken’. 
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Tot 1960 was er dan ook nog het regeringsbrood. (ook wel 

regeringswit of regeringstarwe genoemd) 

Om de bevolking toch van voldoende en betaalbaar brood te 

voorzien, waren bakkers verplicht ‘noodbrood’ te bakken, waarin 

behalve goedkope inlandse granen, ook aardappel- en 

peulvruchtenmeel zat.  

Het was wijs beleid van de regering om bakkers te verplichten 

goedkoop 

regeringsbrood te 

bakken. Brood was 

lang het basisvoedsel. 

Als mensen daar hun 

maag mee kunnen 

vullen, hebben ze niet 

zoveel reden om in 

opstand te komen. Al 

in het oude Rome 

brachten de keizers 

met brooduitdelingen 

werkloze, hongerige 

en opstandige 

menigten tot bedaren. 

Het belang van 

betaalbaar brood was 

blijkbaar niet tot de 

oude adel in Parijs en 

Moskou 

doorgedrongen, want zowel aan de Franse Revolutie van 1789 als 

aan de Russische van 1917 ging een broodoproer vooraf. Door de 

toegenomen welvaart is het aandeel van brood in ons totale 

voedselpakket fors geslonken. 

In 1980 aten Nederlanders jaarlijks nog 183 kilo brood per 

persoon. In 1951 was dat gedaald tot 102,4 kilo, er in 2010 

gemiddeld nog maar 58 kilo brood per jaar werd gegeten.  

De overheid heeft zich op verschillende manieren met brood 

bemoeid. Tot 1993 bestond  er een minimum broodprijs om 

warme bakkers te beschermen tegen de concurrentie van de 

supermarkten. 

                                                                                                                                                                                   

CMS/Bron: ‘ Boek: Gouden jaren’. 
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Het sas van Mark en Dintel (vervolg). 
 

De eindwerken. 

In april 1809 werden de eindwerken, bestaande uit het onder 

profiel brengen van de aansluitdijk, het opmaken van de kanalen 

en rijswerk en het bouwen van een groot sluismeesters huis 

aanbesteed. 

 

Alles veranderde na de landing van Engelse troepen in Zeeland in 

juli 1809. Nadat in augustus Schouwen was veroverd, werd de 

gehele West-Brabantse kust frontlijn. Volgens oud gebruik 

moesten de vestingen in staat van tegenweer worden gebracht 

door inundatie van de landerijen. Breda wachtte zo’n zelfde lot. 

Men gelastte om de gloednieuwe sluizen bij Dintelsas te openen, 

terwijl het aansluitkanaal nog niet gereed was. Het nood- of 

aansluitkanaal zou tegen de aandrang van de teugelloze vloed 

niet bestand zijn. Hals over kop spoedde het heemraadschap zich 

naar de koning (Lodewijk Napoleon) om de rampzalige gevolgen 

te schilderen. Edoch vijf dagen later werd het bevel herhaald. Ook 

een beroep op de minister van Oorlog had geen resultaat. 

“Onmiddellijk de sluizen open” was en bleef het bevel. De 

aannemer liet nog een etmaal doorwerken aan het aansluitkanaal, 

zodat de vloed daarlangs zijn weg nemen kon. Toen het water 

niet opkwam gingen legerofficieren naar de sluizen. Zij drongen 

aan op onverwijlde inundatie. Sluismeester van Haaften moest 

uiteindelijk zwichten. Bij het eerste hoogwater gingen de deuren 

open en de vloed nam zijn verloren domein. De gehele oogst ging 

verloren en de polders verdwenen onder brak water. 

 

Toen de Engelse troepen waren verdwenen, werd op 12 

september een verzoek ingediend bij het ministerie van Oorlog 

om het water te mogen aftappen, omdat er geen militaire 

noodzaak meer bestond.  

 

De sluis bestond uit vijf paar schutdeuren en vier 

paar uitwateringsdeuren. De spuisluis beschikte 

bovendien over een draai- en toldeur, zodat bij 

eb automatisch gespuid kon worden. De grote 

spuicapaciteit van de sluizen zorgde ervoor, dat 

binnen 14 dagen de waterstand weer normaal 

was.  
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Inmiddels had de ongewone waterdruk aan het zoeteinde van de 

sluis zijn uitwerking niet gemist. Op 3 september rapporteerde de 

sluismeester, dat een hoge ebdeur van de schutsluis niet meer 

open of dicht te krijgen was. De sluisbedding bleek ruim een duim 

omhoog gekomen te zijn, 

zodat de deur bleef steken. 

Uiteindelijk werd besloten 

de deur van onderen twee 

duim in te korten.  

 

Nog meer schade. 

Op 9 september sprong 

een reep van de hoge 

vloeddeuren. Een van de 

deuren sprong uit zijn kas 

en sloeg aan stukken. Aan 

de binnenzijde voor de oostelijke spuisluis werd een grondverloop 

van 8 voet diepte beneden de bedding geconstateerd. Het werd 

steeds erger. De sluiswachter berichtte op 23 september, dat de 

lage vloeddeuren er uit gehaald waren om op maat gezaagd te 

worden. Toch het bleek niet genoeg. Toen de deuren er weer in 

hingen gingen zij niet open en dicht. De gehele bedding werd 

gepeild en op vele plaatsen vond men verhogingen tot 5 duim 

toe. De deuren werden opnieuw ingekort en alles leek weer in 

orde. Er werd een plan gemaakt voor definitief herstel. 

Het bleek ijdele hoop. In de namiddag van 25 januari 1810 zakten 

de gronden achter de zuidwestmuren ineens 10 voet weg. Door 

het laten zakken van zinkstukken met hooi en stro en het 

aanaarden van het spoelgat kreeg men weer een sprankje hoop, 

dat het tenminste niet erger zou worden. 

Op deze jobstijding kwam hals over kop de Inspecteur van 

Rijkswaterstaat over. Als waterbouwkundige, die zo nauw bij de 

bouw betrokken was geweest, greep hem de schade persoonlijk 

diep aan. Hij concludeerde dat door de ontgrondingen de 

fundamenten en damplanken totaal vernietigd en onherstelbaar 

waren geworden. 

In overleg en na lang dralen werd besloten om de sluis verder te 

beproeven. Om elf uur die morgen (30 januari) was het hoog 

water. Even tevoren werden de vloeddeuren en de ebdeuren in de 

schutkolk dichtgezet om te zien hoeveel waterkerend effect zij 

nog hadden. Kort erop vertoonde zich een opwelling midden voor 
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de schutkolk. Hoe groter het waterverschil was, des te sterker 

werd de uitwerking. 

In gedetailleerde verslagen wordt beschreven hoe de sluis geheel 

verwoest werd. In september 1810 vielen de laatste nog 

rechtstaande muren om. 

Nu de sluizen waren verwoest dreigde het sluismeesterhuis en de 

dijk van de Dintelpolder eenzelfde lot te delen. Door aarde- en 

rijswerken werd een nieuwe ramp voorkomen. 

In de zomer en herfst van het jaar 1810 spoelden in 

Ooltgensplaat nog de zware aanslagdorpels, puntstukken en een 

sluisdeur aan. Het eerste sas van Mark en Dintel eindigde wel heel 

triest. De schuldenlast bleef over. 

 

In staat van faillissement. 

Alsof er niets gebeurd was en het heemraadschap nog in blakende 

gezondheid verkeerde, presenteerde de penningmeester de eerste 

rekening over de periode 31 januari 1805 tot 30 september 1810. 

Het nadelig slot bedroeg 4114 gulden. De prefect hechtte op 30 

april 1811 zijn goedkeuring aan het lijvige stuk. 

Aan onafgeloste leningen stond nog ongeveer 290.000 gulden 

open. En er lagen nog stapels niet betaalde rekeningen van 

aannemers en leveranciers bij de penningmeester in de kast. 

Op 14 februari 1810 gelastte de minister van Waterstaat het 

heemraadschap te stoppen met de inning van de buitengewone 

omslag van 10 stuivers per gemet , die bij koninklijk besluit was 

toegestaan. De veelgeplaagde boeren trokken uit de ruïnes te 

Dintelsas de conclusie, dat het met betaling van de omslag nu 

niet meer zo nauw kwam. In maart 1810 hield de penningmeester 

drie zitdagen voor ontvangst van de omslagen en opcenten. In 

Dinteloord ontving hij 134 gulden, in Fijnaart niets en in 

Standdaarbuiten 3 gulden en 14 stuivers. De kas van het 

heemraadschap bleef leeg. 

“Tot ons leedwezen” schreef een bankier, “hebben wij opgemerkt, 

dat het heemraadschap niet meer aan haar verplichtingen kan 

voldoen”. Dijkgraaf de Bie nam de ondankbare opdracht aan 

ergens geld los te peuteren. Op 25 april schreef hij vanuit 

Rotterdam, dat het hem gelukt was de gelden voor rente en 

aflossing bijeen te brengen, groot 26.500 gulden, om op 1 mei 

a.s. te betalen. De bijdrage van de koning bleef echter onzeker, 

zodat de heemraden toch nog persoonlijk borg voor het 

ontbrekende moesten blijven. Het zag er naar uit, dat de 

leveranciers, die toch al lang op een houtje hadden moeten bijten, 
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naar Sint Juttemis werden verwezen. 

Dit kon zo niet blijven. De schuldeisers 

roerden zich, dreigden met processen 

en hadden reeds getracht de 

heemraden persoonlijk aan te spreken. 

Met het bankiershuis werd overlegd 

om de pretenties van de leveranciers 

en aannemers om te zetten in een 

obligatielening. Met dit plan toog men 

naar de prefect. Het scheen hem wel 

te bevallen. Hij gaf de verzekering 

krachtige steun te verlenen voor de 

inning van de omslag.  

Toen in 1814 de prins van Oranje als Souverein Vorst der 

Nederlanden optrad kon het heemraadschap natuurlijk niet 

achterblijven zo spoedig mogelijk op audiëntie te gaan. Wensen 

en vragen waren er bij de vleet. Belangrijk was de toezegging om 

krachtige steun te verlenen bij de inning van de achterstallige 

omslag. Het heemraadschap stelde zelfs een eigen deurwaarder 

aan. Het resultaat was boven verwachting. 

Verschillende polders onder Fijnaart en Heijningen verzochten de 

Vorst om stopzetting of tenminste een drastische beperking van 

de omslagheffing. Het bestuur van het heemraadschap vonden de 

aangevoerde punten drogredenen en als iedere polder vrijstelling 

kreeg, wie betaalde dan rente en aflossing van de staande 

schulden? Dat was ook de visie van de Souverein Vorst. Hij 

verwierp het Fijnaartse verzoek en gelastte de achterstallige 

bijdragen ten spoedigste te voldoen. Een zestal landbouwers 

onder Fijnaart en Dinteloord bemerkten tot hun schrik, dat het 

nieuwe bewind met onwilligen wel raad wist. De mare van deze 

parate executie liet niet na hier en daar bij de belanghebbenden 

indruk te maken, zodat de penningmeester op het einde van 1818 

tevreden kon melden, dat de ontvangsten opmerkelijk waren 

toegenomen. 

 

Plannen voor herstel. 

Reeds in maart 1810 werd overleg met Rijkswaterstaat gevoerd 

om zo spoedig mogelijk tot een herdichting te komen en werd er 

een globaal plan naar de minister van Waterstaat gestuurd. 

Uiteindelijk belandde het plan boven op de reeds niet 

onaanzienlijke stapel wensen en verlangens, waarvan de 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://oudeennieuwekerkdelft.nl/&psig=AFQjCNF-9Yw8NVn7SGvZp4eabn4exGJyYQ&ust=1454162535169880
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uitvoering door Napoleons geldverslindende veldtocht naar 

Rusland was uitgesteld. 

Toen in begin 1814 de administratie van het rijk weer geregeld 

ging lopen, was Mark en Dintel er als de kippen bij zijn nood in 

uitvoerige geschriften bekend te maken. Het heemraadschap 

verkreeg vlot de toezegging voor medewerking bij het invorderen 

van de achterstallige omslagen.  

In 1816 en 1817 ontving de koning van polders onder Hoeven en 

Etten verzoeken om de rivier op zo kort mogelijke termijn te 

herdichten. Zonder resultaat bleven de verzoeken echter niet; de 

koning gelastte de minister van Waterstaat het plan weer uit het 

archief op te diepen en een ambtenaar er op te laten studeren. 

Wordt vervolgd 

 
GHN/Uit het Heemraadschap van Mark en Dintel door G.W.G. van Bree 
 
****************************************************************** 
 

 
Contributie 2016 

 

Ieder jaar in maart vragen wij u de contributie voor het lopend 

jaar over te maken. De nota zit bij deze nieuwsbrief ingesloten. 

De bijdrage voor het lidmaatschap is vastgesteld op ten minste    

€15. Elke euro die we extra van u mogen ontvangen, wordt in 

dank aangenomen. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de vereniging en een 

vlotte overboeking.  

 

P.M.M. Roks – Penningmeester 
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Uitnodiging 
 

voor de Algemene Ledenvergadering van de 
Heemkundige  Kring ‘Fijnaart en Heijningen’ 

 
op donderdag 31 maart 2016 om 19.30 uur in ‘t Trefpunt te 

Fijnaart 

 

 

A G E N D A 

 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 

2015 

3. Bestuursmededelingen 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verslag kascontrolecommissie 

 De controle is uitgevoerd door mevrouw I. Bisschops en de 

heer W. van Dranen  

 Vaststellen van de Jaarrekening 2015  

 Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

De heer Van Dranen heeft tweemaal de controle verricht   

en is nu aftredend.             

7. Bestuursverkiezing 

 Aftredend en herkiesbaar zijn:  

de heer J. Dierks, voorzitter en mevrouw G.H. Nieuwenhuis 

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich 

schriftelijk aanmelden tot daags voor de vergadering bij de 

secretaris: Appelaarseweg 8, Fijnaart of per e-mail: 

wiljo44@planet.nl 
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8. Jaarprogramma 2016 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

Paul Asselbergs 
 

Paul Asselbergs is degene die door het bestuur uitgenodigd is om 

te komen vertellen over zijn taalkunsten. Wij stellen hem graag 

aan u voor: 

Paul is geboren in Bergen op Zoom in 1945. Hij heeft een heel 

eigen manier van schrijven en heeft vooral bekendheid gekregen 

door zijn rubriek in de Bergse editie van BN-DeStem.  

Zijn woordspelingen zijn zijn handelsmerk en hij houdt regelmatig 

komische toespraken bij verschillende gelegenheden. Een viertal 

boekjes verscheen met de titel ‘Deugende en ondeugende 

versjes’.  

 

In januari 2000 was Paul betrokken bij een ernstig auto-ongeval. 

Hij liep daarbij een hoge dwarslaesie op en verbleef een halfjaar 

in een revalidatiecentrum. Daarna pakte hij de draad van het 

leven weer op. Hij schrijft nog steeds en doet 

allerlei zinvolle dingen in het maatschappelijk 

leven in Bergen op Zoom. Hij is o.m. Bijzonder 

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Of hij 

familie is van de schrijver Willem Asselbergs, die 

we kennen als Anton van Duinkerken? Nee, dat is 

hij niet.  

 

 

 

 

 

Na de vergadering, zo rond half negen, is het woord aan Paul 

Asselbergs en daarbij is iedereen van harte welkom. Het wordt 

beslist een heel bijzondere avond, waarvan je na afloop zegt: “Dit 

had ik toch niet willen missen.” 
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Verslag van de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
van de 

HEEMKUNDIGE KRING ‘FIJNAART EN 
HEIJNINGEN’ 

 
gehouden op donderdag 19 maart 2015 om 19.30 uur in 

’t Trefpunt, Wilhelminastraat 66 te Fijnaart 

 

1. Opening 

De voorzitter opent op tijd de vergadering met iedereen welkom 

te heten. De secretaris had geen enkele afmelding ontvangen en 

daarom hadden we veel koffiekopjes klaargezet. 

 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 20 

maart 2014 

Het verslag van de vergadering van vorig jaar was opgenomen in 

de laatste nieuwsbrief, zodat het niet meer behoefde te worden 

voorgelezen. De conceptnotulen blijken compleet te zijn en ze 

worden zonder meer vastgesteld. De 

voorzitter zegt de secretaris dank voor 

het opstellen en vervolgens worden de 

notulen door beiden ondertekend. 

 

 

3. Bestuursmededelingen 

De voorzitter vertelt in het kort waar de 

laatste tijd aan gewerkt is en wat er de 

komende tijd gaat gebeuren.  

 

De grootste zorg is zonder meer het behoud van het 

watersnoodhuis. De gemeente wil vooralsnog niet verder gaan 

dan bemiddelen bij het vinden van sponsors voor de Stichting 

Behoud Watersnoodwoningen. En dat terwijl de burgemeester ons 

zo hoopvol stemde aan het begin van 2014 door te zeggen dat hij 

wel wat geregeld had na twee of drie weken. Daar kwam 

helemaal niets van en nu, een jaar later, weten we dat de 

gemeente niet verder wil gaan dan het bemiddelen bij sponsoring 

met een zg. aanbevelingsbrief. Bij het ontbreken van financiële 

steun zal het huis moeten sluiten, maar dan moet ook de 
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huisvesting van de Heemkundige Kring van het perceel 

verdwijnen en waar moeten we dan naar toe? 

 

 

4. Jaarverslag van de secretaris 

De secretaris heeft een overzicht geschreven van de hoofdpunten 

van het afgelopen verenigingsjaar. Aangezien niemand er nog iets 

aan toegevoegd zou willen zien, mag aangenomen worden dat het 

verslag volledig is. 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester  

De heer Verhagen deelt een financieel jaaroverzicht uit, waarna 

hij toelichting geeft op de daarop voorkomende posten. De 

boekenverkoop heeft voor flink wat inkomsten gezorgd, maar we 

hadden dan ook twee nieuwe publicaties. Na de bespreking 

worden de verslagen weer opgehaald. 

 

6. Verslag kascontrolecommissie en vaststelling van de 

Jaarrekening 2010 

De administratie van de penningmeester werd onder de loep 

genomen door de commissie die bestond uit de heren A. de Gast 

en W. van Dranen. De heer Van Dranen brengt verslag uit. Hij is 

van mening dat alles uitstekend geregistreerd is. Hij 

complimenteert de heer Verhagen voor zijn manier van werken en 

verzoekt hem te dechargeren voor zijn zorgvuldige administratie. 

Ook al is de heer De Gast niet present, zegt de voorzitter hem 

hartelijk dank voor de controle. 

 

7. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 

De heer De Gast heeft tweemaal de controle van de financiële 

administratie uitgevoerd en wordt vanavond uit die functie 

ontheven. Er dient nu een nieuw lid gevonden te worden voor 

deze taak, die per keer ongeveer twee uur in beslag neemt. 

Onmiddellijk is mevrouw Bisschops bereid deze taak op zich 

nemen.  

 

8. Bestuursverkiezing 

Mevrouw F. Nuiten- van den Boom is aftredend en ze heeft zich 

niet herkiesbaar gesteld voor een volgende termijn. Na 12 jaar 

vindt ze het tijd geworden om afscheid te nemen als algemeen 

bestuurslid. In de afgelopen jaren waren de reizen, excursies en 

de Fendert Kwis haar belangrijkste taken. De laatste jaren 
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verzorgde ze ook rondleidingen in het watersnood-huis en 

gelukkig wil ze dat de komende tijd gewoon blijven doen. Dat 

waarderen we bijzonder! Zij wordt toegesproken door de 

voorzitter, die haar bedankt voor alles wat ze de afgelopen jaren 

voor de Heemkundige Kring heeft gedaan. De heer Dierks 

overhandigt haar een prachtig boeket om zijn woorden te 

onderstrepen. De aanwezigen reageren met een luid applaus. 

 

Er is vanavond nog iemand die het bestuur gaat verlaten en dat is 

onze penningmeester, die we ook wel schatbewaarder noemen. 

De heer Adriaan Verhagen heeft er twee termijnen van drie jaar 

opzitten en had bij zijn aantreden al gezegd dat hij niet tot in 

lengte van jaren in het bestuur wilde blijven. Dat is ook niet erg, 

zeker niet omdat we in een korte tijd een heel geschikte opvolger 

voor hem vonden. 

De voorzitter spreekt de heer Verhagen toe en dankt hem voor de 

uitstekende en fijne samenwerking in de afgelopen zes jaar. 

Onder luid applaus ontvangt hij uit handen van de voorzitter een 

wijnpakket. 

 

De heer Dankert Maris is ook aftredend en wel herkiesbaar voor 

een nieuwe termijn. Aangezien er geen tegenkandidaten waren, 

blijft de heer Maris automatisch bestuurslid. De voorzitter bedankt 

hem van harte voor alles wat hij doet voor de vereniging. Er gaat 

vrijwel geen week voorbij zonder dat hij in Heijningen komt.  

 

Het is een van onze leden die de taak van Adriaan Verhagen 

overneemt en wel Piet Roks van de Parelstraat. Vanavond is hij 

trouwens niet in ons midden, omdat hij naar een andere 

ledenvergadering moest omdat hij van die vereniging ook 

penningmeester is. We hebben daar natuurlijk begrip voor. 

Hoewel Roks niet aanwezig is, krijgt hij een warm welkomst-

applaus.  

 

9. Jaarprogramma 2015  

Over wat we van plan zijn te doen, kan het volgende gezegd 

worden. De busreis in september gaat wellicht naar het koninklijk 

paleis in Brussel, maar dat staat nog niet vast. De Belgische 

koning heeft nog niet bekend gemaakt wanneer zijn vakantie is. 

Pas daarna willen we een afspraak maken met de 

busonderneming. Het volledig programma van die dag leest u in 

de nieuwsbrief van juli. 
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In april gaan we een kijkje nemen bij een kweker van heel 

speciale orchideeën. Je kunt er op de fiets naar toe, want het is in 

Heijningen. Daar is nu al veel belangstelling voor, in ieder geval 

meer dan de 15 personen die mochten komen.  

 

De eerstvolgende publicatie wordt op 4 mei a.s. gepresenteerd en 

die behandelt alle vliegtuigen die in deze regio zijn neergestort of 

die hier een noodlanding hebben gemaakt. 

Het is een omvangrijk boek, waar Sjaan Kannekens jarenlang aan 

gewerkt heeft. Het idee voor dit boek is ontstaan in 2009 toen we 

erop geattendeerd werden dat het vliegtuig dat achter het erf van 

Jacobs aan de Boerendijk in de grond zit, niet op de kaart 

aangegeven stond.  

 

Piet Roks heeft zijn handen vol aan het derde en laatste deel van 

de serie Fendertse Negotie. Ook dit boekje zal weer omarmd 

worden door het lokaal publiek. Vorig jaar verkochten we op 1 

dag maar liefst 266 exemplaren. Wie weet lukt dat nog een keer, 

als het tenminste niet de hele dag regent. 

 

10. Rondvraag 

 

Van de rondvraag wordt geen gebruik 

gemaakt.  

 

11. Sluiting 

Dan zijn we gekomen aan het eind van 

de officiële vergadering. De voorzitter dankt iedereen voor zijn 

komst en nodigt iedereen uit om te blijven voor de presentatie die 

volgt.  

Intussen is de spreker van vanavond, journalist Ad Rooms uit 

Bergen op Zoom, de zaal binnengekomen, evenals enkele andere 

toehoorders die benieuwd zijn naar zijn verhaal over de heel grote 

gezinnen.  

Anderhalf uur later gaat iedereen weer tevreden huiswaarts na 

een heel plezierige avond. 

De vrijwilligers doen de afwas en zorgen ervoor dat de zaal er 

uitziet alsof er niemand geweest is. Om 11 uur doen we de deur 

op slot. 
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Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 31 maart 

2016 

 

De secretaris:     de voorzitter: 

 

 

W.C.J.M. de Jong- van der Bol  J.M.P.M. Dierks 

 

 

 

Regio Quiz 2015. 

De kring “Broeder Christofoor” uit Oudenbosch won in 2014 de 

quiz en mocht dus afgelopen november de organisatie van de 

26ste editie van de regionale heemquiz in West-Brabant op zich 

nemen. Zeventien kringen, waaronder een team van onze kring 

waren naar het Marklandcollege gekomen om de strijd om de 

trofee aan te 

binden. 

 

De Oudenbosche 

vereniging had de 

quiz in een 

presentatie 

gegoten met veel 

oude 

filmfragmenten, 

foto’s en 

afbeeldingen. In 

tien categorieën kwamen onder andere televisieprogramma’s, 

West-Brabantse bruggen, -havens, -gebouwen en –

wetenswaardigheden aan de orde. Naast de theorievragen waren 

er vier doe vragen o.a. over de twaalf apostelen, 

gemeentevlaggen en carnavalsnamen. 

 

De uitslag: 

1: De Honderd Hoeven (Hoeven) 107 punten.  

2: De Vierschaer (Wouw) 106 punten.  

3: Die Overdraghe (Klundert) 98 punten. 

Wij zijn geëindigd op een gedeelde 9e plaats met 89 punten. 
GHN 
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Wordt  Vriend van het Watersnoodhuis !! 
 

Met deze simpele melding vragen wij niet alleen alle inwoners van 

Fijnaart en Heijningen om Vriend van het Watersnoodhuis te 

worden, maar ook iedereen buiten deze plaats. Waarom Vriend 

van het watersnoodhuis?  De voorgeschiedenis: Na langdurig 

overleg heeft indertijd het bestuur van de Heemkundige Kring 

Fijnaart en Heijningen besloten om de ernstig verwaarloosde 

Watersnoodwoning aan de Veluwestraat 2 in Heijningen te gaan 

opknappen. Redenen hiervoor waren: er is nergens in de wereld 

een Zweedse Watersnoodwoning, die terug gebracht is in de staat 

zoals de eerste bewoners die in 1954 aantroffen en vanuit deze 

woning is het standbeeld als herdenking aan die trieste 1 februari 

1953 duidelijk zichtbaar. Van iedere Heemkundige Kring wordt 

verwacht dat zij het erfgoed, hoe tragisch ook, voor het 

nageslacht bewaren. Dus ook van uw Kring. Voor het opknappen 

van de woning heeft de huiseigenaar geld ter beschikking gesteld, 

waarvan wij door erg veel zelf te doen ( 4400 uur ) geld hebben 

overgehouden. Van dit geld kan de stichting tot eind 2016 de 

huur betalen. De overige kosten zijn tot op heden grotendeels 

door de Heemkundige Kring betaald, maar kan dat niet blijven 

doen. De stichting is ruim voor het tekenen van de 

huurovereenkomst opgericht. Per jaar is ca. € 6500 nodig om de 

huur en vaste kosten te betalen. Tot op heden, ondanks vele 

verzoeken en gesprekken, weigert de gemeente Moerdijk iedere 

subsidie aan de stichting. Wil de stichting na 2016 het huis nog 

huren dan is er ieder jaar € 6500 nodig. Dit bedrag hopen we via 

donaties van bedrijven en van particulieren als “Vriend van het 

Watersnoodhuis” te verkrijgen. 

Mocht u buiten onze gemeente wonen: een 

telefoontje of e-mailtje aan onze secretaris 

is voldoende voor inschrijving. Op de 

website is een inschrijfformulier te vinden. 

Steun het initiatief van de stichting om het 

huis te behouden, waarvoor namens het 

bestuur van de stichting: hartelijk dank. 

Het is echter niet de bedoeling dat u geen lid meer blijft van uw 

Heemkundige Kring !! 
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Watersnoodhuis “Anno 1953” is een 
gemeentelijk monument. 

 

Veel leden van de Heemkundige Kring van Fijnaart en Heijningen 

zijn onwetend dat dit watersnoodhuis gehuurd door de Stichting 

‘Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart en Heijningen’ van de 

Brabantse Waard, een gemeentelijk monument is.  Wanneer is er 

sprake van een gemeentelijk monument ? In de 

erfgoedverordening van de gemeente Moerdijk 2014 staat onder 

hoofdstuk 1  Algemeen : vervaardigde zaak die van algemeen 

belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap 

of cultuurhistorische waarde ( Monumentenwet , artikel 1 , lid b ). 

Deze erfgoedverordening is op 18 december 2014 in de 

gemeenteraad vastgesteld en is vanaf 1 januari 2015 van kracht. 

Het is voor iedereen duidelijk dat het Watersnoodhuis onder de 

categorie “cultuurhistorische waarde” valt.  Was er eerder in de 

gemeente geen 

erfgoedverordening ? Jawel, die 

van 1 januari 2015 was de 

opvolger van de 

erfgoedverordening, 

goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 28 juni 2012.  

U kunt zich afvragen, zijn er in 

Nederland heel veel 

gemeentelijke monumenten ? 

Volgens tellingen in 2013/2014 

waren er 48.311 in Nederland, 

waarvan alleen al 2800 in de 

gemeente Maastricht. Er waren 

toen 82 gemeenten, die geen 

gemeentelijke monumenten 

hadden aangewezen ( info Rijksdienst Cultureel Erfgoed 20 mei 

2015) . Het totaal van 48.311 monumenten is een aanname.  Er 

blijken in de praktijk duidelijk verschillen te zitten in 

geregistreerde monumenten en werkelijke monumenten. Is er 

ook onduidelijkheid bij gemeente monumenten in de gemeente 

Moerdijk ? Nee !!  

Er is een lijst van gemeentelijke monumenten opgesteld door 

Vestigia BV  Archeologie & Cultuurhistorie, rapportnummer V991, 

definitief 2.0, d.d. 30-08-2012.  
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In dit rapport krijgt het Watersnoodhuis bijzonder veel punten 

vanwege haar cultuurhistorische waarde, de herinneringswaarde 

en haar authenticiteit.  Om dit laatste te verklaren : er is nergens 

een Zweedse houten noodwoning, die terug gebracht is in de 

staat zoals deze door de eerste bewoners, na De Ramp van 1 

februari 1953 , in 1954 bewoond werd.  Vestigia BV heeft ook de 

woning Veluwestraat 1 opgenomen omdat dit huis vast verbonden 

is aan het Watersnoodhuis “Anno 1953 “  Heeft de gemeente 

Moerdijk veel gemeentelijke monumenten?  Dat valt best mee. In 

totaal zijn er 31 gemeentelijke monumenten, waarvan 6 in de 

voormalige gemeente Fijnaart en Heijningen. Vanzelfsprekend is 

het Watersnoodmonument op de Hoge Heijningsedijk ook een 

gemeentelijk monument. De Johannes de Doperkerk in 

Standdaarbuiten is als laatste toegevoegd op 3 januari 2013. De 

gemeente Moerdijk heeft tot nu toe de lijst van haar 

gemeentelijke monumenten niet aangemeld bij de Rijksdienst 

Cultureel Erfgoed. Nu we het toch over monumenten hebben, 

heeft de gemeente Moerdijk ook Rijksmonumenten? Jazeker , ik 

heb op deze lijst meer dan 120 posities geteld. U kunt zich 

voorstellen dat de meeste rijksmonumenten in de voormalige 

gemeente Willemstad te vinden zijn. 

                                                                              JD 
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AGENDA 2016 (voorjaar) 

 

Expositie: 
 

Fijnaartse middenstand door de jaren heen. 

 
In aansluiting op de serie boeken die we uitgegeven hebben over 

de Fendertse negotie, hebben we een expositie samengesteld. 

Aan de hand van foto’s, advertenties en attributen krijgt u een 

indruk van de Fijnaartse middenstand door de jaren heen. 

 

 

 

Algemene ledenvergadering van onze Kring 

 
Op 31 maart a.s. om 19.30 uur in vindt weer de jaarlijkse 

ledenvergadering plaats in “Het trefpunt”(zie informatie in dit 

blad). Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

 

Jaarreis 
 
Op woensdag 31 augustus a.s. gaan we weer 

een gezellig uitstapje maken, het belooft een 

mooie reis te worden. 

Houdt u deze datum dus alvast vrij in uw 

agenda. 

 

Mail adres 

 
Wij zouden graag over uw e-mail beschikken, zodat we u snel op 

de hoogte te kunnen brengen van bijzondere ontwikkelingen 

zonder dat we extra kosten hoeven te maken. Heel eenvoudig. 

Stuur een e-mail met uw naam, postcode en huisnummer naar 

heemkring-fh@kpnmail.nl en uw e-mail adres wordt opgeslagen. 

 

 
Elke dinsdag en donderdagmiddag kunt u ons bezoeken 

van 14.00 – 16.00 uur. Zo ook op elke eerste 

zaterdagmiddag van de maand van 14.00 – 17.00 uur. 

 

mailto:heemkring-fh@kpnmail.nl

