
1 

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

Van de voorzitter. 
 

 De Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen 

heeft een aantal vrijwilligers, die vrije tijd 

beschikbaar stellen om het belangrijke erfgoed 
van Fijnaart en Heijningen, in al haar vormen, 

te behouden voor het nageslacht. Denk b.v. aan 

de archivarissen, het bestuur, medewerkers 
voor de fotobank, het schrijven van artikelen 

enz. Vaak zijn het dezelfde personen, die ook 

nog werkzaam zijn voor het Watersnoodhuis 
“Anno 1953”. In leeftijd variëren ze tussen de 

60 en 85 jaar. Het is belangrijk dat we “nieuwe 

aanwas“ krijgen om het voortbestaan van uw 
Heemkundige Kring niet in gevaar te brengen. 

Verder in deze nieuwsbrief vindt u hierover 

meer info. Ook in deze nieuwsbrief meer nieuws 
over de reis op 31 augustus a.s. Dit keer gaan 

we niet op de boot, maar wat dan wel ? Meld u 

tijdig aan voor de reis. Het bestuur van de 
Stichting ‘Behoud Watersnoodwoningen Fijnaart 

en Heijningen’ is bezig om de laatste 

werkzaamheden te verrichten voor de opening 
van een apart washok achter het schuurtje en 

het huis. Bezoekers aan het huis mochten al om 

de hoek kijken en vonden het zeer apart met de 
eerste, met de hand werkende, wasmachines. 

Als alles piekfijn in orde is, leest u over de 

opening! Kom voor eind september nog een 
bezoek brengen aan de tentoonstelling: winkels 

en bedrijven van Fijnaart en Heijningen. Oude- 

en nieuwe foto’s, alsmede bijzondere 
advertenties en voorwerpen van onze winkels 

en bedrijven zijn hier te zien. Een gedeelte van 

deze tentoonstelling gaat nadien naar het 
Fendertshof zodat ook daar de inwoners er nog 

van kunnen genieten. Wat de volgende 

tentoonstelling wordt ?  De initiatiefnemers 
zeggen de hele ruimte met hun goederen te 

kunnen “aankleden”. U leest hier nog over! 

Rest mij u,  een fijne vakantie te wensen met 
mooie zonnige dagen. Het laatste is 

vanzelfsprekend ook van toepassing voor hen, 

die thuis blijven en daar genieten. Jan Dierks 
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Dankert Maris onderscheiden 

 
 
 

Regiovoorzitter Otte Strouken kwam donderdag 31 maart naar 't 

Trefpunt in Fijnaart, toen daar de Algemene Ledenvergadering 

werd gehouden. De reden voor zijn komst was het uitreiken van 

de zilveren draaginsigne van Brabants Heem aan Dankert Maris. 

De heer Maris is 20 jaar als vrijwilliger verbonden aan de 

vereniging. Hij heeft verschillende functies gehad, zoals 

museumbeheerder en bestuurslid, en dat laatste is hij nog. Hij 

was een van de grondleggers van het fotoarchief. Ondanks zijn 

leeftijd is hij nog altijd actief. 

 
 

 

http://www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl/wp-content/uploads/2016/04/ALV-31-3-16-DA-Maris-en-Otte-Strouken-Busing.jpg
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Kom bij ons enthousiaste team vrijwilligers !! 

 
U heeft in het voorwoord van de voorzitter kunnen lezen dat we 
het team van vrijwilligers in haar geledingen willen versterken. 
Belangrijk is dat u, als lezer van dit bericht, wellicht gelet op uw 
leeftijd, niet meer als vrijwilliger kunt werken, maar u kent, door 
uw leeftijd, waarschijnlijk wel mensen, ook al zijn zij geen lid van 
de Heemkundige Kring,  die hiervoor wel in aanmerking komen. 
  
Wij zoeken: 
 

 Mensen die interesse hebben in het verleden van Fijnaart 
en Heijningen 
 

 Iemand, die kleine klusjes binnen en buiten kan doen. 
 

 Een paar mensen, die samen met onze 
bestuursleden, twee of drie keer per 
jaar, in goed overleg een ochtend of 
middag, het Watersnoodhuis, binnen en 
buiten schoonmaken. 
 
 

 Het bestuur van de Heemkundige Kring 
en/of de Stichting ‘Behoud 
Watersnoodwoningen Fijnaart en 
Heijningen’ komt versterken. 
 
 

Denk niet, dat is niks voor mij of voor een kennis, die u kent.  Het 
is leuk werk en u zorgt op uw manier voor het voortbestaan van 
het cultureel erfgoed van onze gemeente. Meld u aan via email of 
pak de telefoon. Zie hiervoor blz. 1 van deze nieuwsbrief. Alvast 
zeer bedankt voor uw aanmelding! 
       JD 
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Paul Asselbergs spreekt in ’t Trefpunt 
 
Nadat voorzitter Jan Dierks de ledenvergadering van 31 maart jl. 
had afgesloten, was er een korte pauze en kwamen nog wat 
toehoorders binnen. Zij waren geen leden van de vereniging, 
maar hadden wel belangstelling voor de verhandeling van Paul 
Asselbergs.  
Paul Asselbergs was voorgesteld in de vorige nieuwsbrief. Hij was 
bij sommigen al bekend omdat hij kort tevoren nog in Fijnaart 
geweest was bij een andere vereniging. 
De 70-jarige Bergenaar is een ervaren spreker en taalkunstenaar. 
Vijftien jaar geleden werd hij buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand in zijn woonplaats. Sindsdien heeft hij pakweg 
600 paren in de echt verbonden. Dat doet hij natuurlijk op geheel 
eigen wijze. Juist, met de nodige humor en woordspelingen.  
Hij heeft verschillende boekjes uitgegeven en uit alle edities droeg 
hij een tekst voor.  
We vonden dat de pauze niet te lang mocht duren, benieuwd als 
we waren naar wat nog komen zou. We waren een zeer 
geïnteresseerd publiek! 
In 2000 raakte Asselbergs betrokken bij een zwaar auto-ongeval 
waarbij hij een dwarslaesie opliep. Na enkele dagen kon hij een 
vingertopje bewegen. De specialist reageerde verheugd: dit is het 

begin van herstel. Hij is een heel eind gekomen, dankzij 
langdurige revalidatie. Hij kan zich nu zelfstandig verplaatsen in 
zijn aangepaste auto. Zijn vechtlust toont zijn karakter. Hij heeft 
er veel voor moeten doen, maar wist zich een niet weg te denken 
plaats te veroveren in de Bergse gemeenschap. Ja, hij is een 
bekende Bergenèr.  
 
Tot besluit volgt hier het gedicht waarmee hij zijn grote 
bekendheid kreeg.  
 

 
De Verliefde Asperge 
  
Ik lag met jou in hetzelfde bed. 
We sliepen wel rechtop. 
Jij stak er net wat bovenuit: 
vandaar jouw blauwe kop. 
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‘k Was stapel op jouw lange lijf, 
dat mag je nu best weten. 
Ik vond jou echt een reuze-wijf: 
gewoon om op te vreten. 
  
Laatst droomde ik de hele nacht 
aan één stuk door van jou. 
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit, 
omdat ik van sleepasperges hou. 
  
Plots werd mijn droom heel bruut verstoord: 
ik bloeide aan m’n kuiten. 
We werden allebei vermoord 
door zo’n hovenier …van Nuyten. 
  
We werden in een kist gelegd 
en spoedig daarna gewassen. 
Mijn rug was krom, de jouwe recht, 
jij werd dus Eerste Klasse. 
  
Wat wreed toch van zo’n hovenier 
ons zó uiteen te rukken. 
‘k Heb jou daarna nooit meer gezien, 
want ik lag bij de stukken. 
  
Weet je wat ik het gekke vind? 
’t Is eigenlijk heel stom: 
terwijl óns leven in de grond begint, 
is dat bij de mens nét andersom. 
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Ter Nagedachtenis 

 
 
De geschiedenis van de bidprentjes gaat terug tot de zeventiende 
eeuw, toen in Frankrijk de eerste prentjes gedrukt werden. De 
afbeeldingen op de voorzijde waren gewoonlijk luguber, bv. met 
een schedel.  
 
De gewoonte van het verspreiden van bidprentjes kwam steeds 
noordelijker en dus ook in onze contreien. Vanaf 1800 zien we op 
de voorzijde voornamelijk afbeeldingen van Jezus Christus, de 
 H. Maria en engelen. 
De eerste prentjes in onze regio waren voorgedrukt en met een 
kroontjespen werden de namen en personalia van de overledene 
ingevuld. Deze prentjes waren niet uitgevoerd met een dikke 
zwarte rand, maar waren uitgestanst, daardoor het effect van 
kant ontstond. Ze werden in eerste instantie gemaakt voor 
priesters, later ook voor de welgestelde burgers. Tegen de tijd dat 
er een prentje voor alle katholieke overledenen gedrukt werd, had 
het kaartje wel een brede zwarte rand. Daarbinnen stond de 
naam van de overledene vermeld, met daaronder enkele 
passende Bijbelteksten. Bij iemand die een hoge leeftijd had 
bereikt, staat dan de tekst: “Van krachten uitgeput stierf hij in 
een gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd gekomen tot 
de volheid der dagen. (Gen. 25.8) ” 
 
Rond de jaren ’30 werden er vaak twee versies van een prentje 
gedrukt. Het ene was van een prima kwaliteit papier en voorzien 
van een portretfoto en het andere had een eenvoudige uitvoering 
en maar meestal wel enige kleur. De naaste familie ontving het 
kaartje van de beste kwaliteit en de rest van het kerkvolk kreeg 
het ‘gewone’ exemplaar uitgereikt. Voor WOII was een breedte 
van 50 mm gangbaar. Het lettertype was erg klein; de tekst was 
maar 38 mm breed. Tijdens de Duitse bezetting moest er zuinig 
met papier worden omgesprongen en als de koster slechts 
restanten papier tot zijn beschikking had, kon je verschillende 
formaten prentjes geleverd krijgen.  
In die dagen was de tekst meestal niet specifiek voor de 
overledene geschreven, maar het kwam al wel voor. De 
afbeeldingen worden al snel minder somber vanaf 1950. 
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Kinderprentjes 
 
De kindersterfte was vroeger veel hoger dan tegenwoordig, maar 
lang niet altijd werd er voor een kind een prentje gemaakt. Dat 
veranderde wel na 1900.  
Kinderprentjes waren heel anders van kleur en uitvoering dan die 
voor volwassenen. De kleuren waren doorgaans licht van tint, 
bijv. met een blauw randje en ingekleurd in gele nuances. De 
plaatjes hadden in de regel betrekking op het kindje Jezus. Aan 
familieleden werden er prentjes met een foto uitgedeeld, als die 
tenminste voorhanden was. 
De tekst is vrijwel altijd in dichtvorm, waarbij steevast een 
engeltje om de hoek kwam kijken. Vader en moeder werden 
opbeurend toegesproken en getroost met de gedachte dat het 
kind rechtstreeks naar de hemel was gegaan, waar het niet te 
maken had met de zorgen van het aardse bestaan. 
 
Herinneringsprentjes 
 
Naast de gewoonte om bij een overlijden een gedachtenisprentje 
uit te geven, ontstond het gebruik om ook bij feesten prentjes te 
laten drukken. Dat waren in het begin prentjes voor 
kloosterlingen en priesters die een jubileum vierden, maar ook 
voor de priesterwijding en het afleggen van de eeuwige geloften 
van een kloosterling(e). 
Herinneringsprentjes kwamen er ook voor de eerste H. Communie 
of het Vormsel (Grote Communie). 
 
In de jaren ’60 van de 20e eeuw kwamen vanuit Vlaanderen 
modern getekende prentjes in zwang en een veel minder religieus 
uiterlijk. Tegenwoordig zien we dit soort prentjes helemaal niet 
meer. Gasten op het communiefeest krijgen tegenwoordig vaak 
een bedankkaartje mee, maar die intentie is toch heel anders.  
 
Bewaren 
 
In praktisch elk huis zijn prentjes te vinden. Van oorsprong 
werden ze in kerkboeken missalen bewaard, maar niet willekeurig 
ergens tussen gestopt. Ze zaten gewoonlijk bij de dag waarop de 
betreffende persoon overleden was. 
Van tijd tot tijd zat het boek zo vol met prentjes dat het niet dicht 
kon en dan verdween het grootste deel in een doos en de 
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belangrijkste konden blijven zitten. In elk katholiek gezin was wel 
een schoenendoos, sigarenkist of koektrommel voor dit doel. 
Vergeet niet dat men naar de uitvaartmis ging van alle bekende 
dorpsgenoten en niet alleen van familieleden.  
 
Een hele gangbare plaats voor prentjes te bewaren was de 
damestas. Wie een nieuwe tas kocht, liet de prentjes in de oude 
zitten en borg die op de zolder op, waar ze vele jaren later 
werden teruggevonden. De aparte lucht die uit de ‘prentjestassen’ 
kwam, hangt sommigen van ons steeds in de neus. 
 
 
 
Verzamelen 
 

In Nederland zijn heel wat 
verzamelaars van (bid)prentjes. Ze 
worden soms geruild, maar meestal 
verkocht. Oude prentjes die in goede 
conditie verkeren zijn relatief veel geld 
waard. Naast particuliere verzamelaars 
zijn er omvangrijke collecties in 
archieven en instellingen, zoals het 
Centraal Bureau voor de Genealogie in 
Den Haag. 
 
Onze heemkundige kring heeft in het 
documentatiecentrum een eigen 
collectie gedachtenisprentjes van 
personen die in Fijnaart geboren of 
overleden zijn, dan wel hier gewoond 
hebben of met een  Fendertse 
getrouwd geweest zijn. Aangezien 
ongeveer de helft van de inwoners niet 

van katholieken huize is en Fijnaart en vrij kleine plaats was, is 
onze collectie niet zo erg uitgebreid. Toch biedt deze verzameling 
vaak uitkomst aan degene die informatie zoekt voor de 
stamboom. 
Om het de genealogen eenvoudig toegankelijk te maken, hebben 
wij nu een overzicht op de website gezet. De geboorte- en 
overlijdensdata van de persoon in kwestie staan vermeld evenals 
de naam van de partner, indien dat van toepassing is. 
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Hebt u voor de stamboom graag een (digitale) afbeelding, dat 
kunt u er om vragen via de mail. Ook voor andere informatie over 
verschillende families kunt u bij ons terecht. We zullen niet op alle 
vragen een antwoord kunnen geven, maar in veel gevallen wel. 
Stel uw vragen aan ons op: heemkring-fh@kpnmail.com en wij geven 

u snel mogelijk antwoord. 

 

U zult vast begrijpen dat al die oude en nieuwe prentjes die in 
ieders huis opgeborgen zitten in tassen, dozen en kistjes, voor 
ons van grote waarde zijn. Hoe vaak zal een dergelijk doosje of 
bundeltje al in een container gegooid zijn als opa’s of oma’s 
appartement leeggeruimd wordt?  
Dat doen we vanaf nu niet meer, laten we dat afspreken! U kunt 
ze komen brengen in Heijningen of bij een van de bestuursleden. 
Wij komen ze ook ophalen en ieder aantal is welkom. 

                                                                                   WdJ 

 
 
 
 
 
**************************************************** 
 
 

Bericht van onze penningmeester 
 
Graag wil de penningmeester iedereen bedanken die zijn of haar 
contributie al heeft betaald. 
 
Tevens een verzoek als u dit nog niet 
gedaan heeft dit zo spoedig mogelijk 
te doen. Het scheelt heel veel werk 
als alle betalingen op tijd binnen zijn. 
 
 
 *************************************************** 
 
 
 
 
 

 

mailto:heemkring-fh@kpnmail.com
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’s-Hertogenbosch en Kamp 
Vught 

Een fantastisch dagprogramma! 

 
 

Koffie/thee met Bossche bol 

Bezoek St.Jan 
Heerlijke lunch met kroket 

Een kleine  cabaretgroep brengt u terug 
naar de jaren 50 en 60 

Indrukwekkend bezoek aan kamp Vught  
Een kostelijk diner in Wagenberg 
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8.30 uur vertrek bij De Parel 
9.30 uur koffie/thee met Bossche bol 

10.15 uur vrij bezoek aan de St.Jan en Den 
Bosch 

11.30 uur vertrek naar restaurant De 
Gereghthof in Vught 

Van 12.00 tot 13.00 uur daar genieten van de 
lunch 

Daarna optreden van cabaretgroep Linquenda 
14.30 uur vertrek en 15.00 uur aankomst 

kamp Vught 
17.00 uur zet de bus koers naar Wagenberg 

voor een heerlijk diner van 17.45 tot 20.30 uur 
aldaar. 

De kosten bedragen slechts €54.00 p.p. 

  
Wees er snel bij, er kunnen maar 50 

mensen mee. 
Aanmelden voor 13 augustus a.s. via 
rekeningnummer Heemkundige Kring 

 Bij annulering na deze datum gelden eerder vermelde 

afspraken. 

 
 

Met een museumkaart 2016 is de intree in kamp Vught 
gratis, neemt u dus die kaart mee dat scheelt u € 3.50 

welk bedrag u later van ons terugkrijgt. 
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Voorstraat onder handen 

 
Per 1 mei begonnen de mannen van Van den Elshout & De Bont 
en die van De Krom aan de herinrichting van de Voorstraat in 
Fijnaart. Er was lang en vaak over gepraat. De bevolking van het 
dorp vond het allemaal niet zo nodig, die nieuwe stenen in de 
straat. De gemeente vond dat er ook in Fijnaart iets moest 
gebeuren. De vierkante tegeltjes die  in 1997 zo zorgvuldig door 
onze burgermoeder persoonlijk geselecteerd zijn om de trottoirs 
te bedekken, zijn afgevoerd. Er werden stapels bruine klinkers 
gelost die ervoor in de plaats moesten komen. 
De bestrating van de rijbaan blijft in klinkers, al hebben ze een 
iets anders tintje. Al met al verandert er niet veel. Het parkeren 
en wegrijden zal voor chauffeurs lastig blijven, omdat je op moet 
letten op overstekende voetgangers, passerende fietsers en 
auto’s en bussen die van twee kanten komen. Dan heb je aan 
twee ogen soms nog niet genoeg. 
De gemeente Moerdijk heeft onze kring een jaar geleden laten 
weten dat ze niet van plan was de molen- en wagensteen, die 
gelegen zijn in de stoep aan de kerkzijde, een plaats te geven in 
de vernieuwde straat. 
Daar waren wij het 
helemaal niet mee eens. 
Wij hebben ons protest 
laten horen en uitgelegd 
waarom. Tot onze 
opluchting kregen wij een 
e-mailbericht waarin stond 
dat beide stenen verwerkt 
zouden worden in het 
geheel. Korte tijd later 
volgde er weer een bericht 
met de mededeling dat een 
speciale commissie er nog 
eens kritisch naar gekeken had. Men was tot de slotsom gekomen 
dat de stenen van de Voorstraat weg moesten. Ze zouden beter 
tot hun recht komen op de plaats waar ze vroeger dienst gedaan 
hadden. En, merkten de commissieleden terecht op, op de 
Voorstraat heeft nooit een molen gestaan! 
We legden ons hier niet bij neer, want dit was toch een 
merkwaardig argument! Nog eens werd grondig nagegaan waar 
de molensteen vandaan kwam. Hij bleek bij een eerdere renovatie 
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van de Voorstraat onder de bestrating vandaan te zijn gekomen. 
Hij werd ooit gebruikt door smid Van Doorn. Halverwege de straat 
had hij zijn smidse en in de stoep voor zijn huis lag deze zware 
ronde steen. In het midden van de steen zit een rond gat. Daarin 
paste de naaf van een wiel. Een houten wiel dat daarop lag kon 
op deze steen handig van een ijzeren loopvlak voorzien worden, 
door er een band omheen te leggen. Toen het bedrijf van Van 
Doorn ophield te bestaan, was de zware steen daar niet meer 
nodig. Om hem op te ruimen is de grond eronder weg gegraven, 
zodat hij uiteindelijk schuilging onder het troittoir. 
Dan de molensteen. Toen burgemeester Van Veldhuijzen in 1972 
afscheid nam van Fijnaart en burgervader werd van de nieuwe 
stad Dronten in de Noordoostpolder, kreeg hij een bijzonder 
geschenk van de familie Verhagen, eigenaars van de molen Nooit 
Rust Mijn Lust aan het eind van de Molenstraat. Het was een 
molensteen die de heer Van Veldhuijzen een plaats kon geven in 
zijn nieuwe standplaats. Het vervoer daarheen werd geregeld 
door de familie Verhagen.  
De gemeenteraadsleden van Fijnaart en Heijningen keken met 
grote ogen naar de steen en ze zeiden dat ook voor Fijnaart een 
fraaie versiering te vinden. Vader Anton Verhagen zegde toe dat 
er bij gelegenheid een steen zou komen. Die gelegenheid deed 
zich voor nadat de wagensteen boven water gehaald was en in 
combinatie met de molensteen aan het eind van de Voorstraat 
gelegd ging worden. Bij beide ronde stenen is een tegel geplaatst 
met een vierregelig versje dat de herkomst van de steen 
aangeeft.  
De familie Verhagen was niet erg gelukkig met de mededeling dat 
de molensteen terug moest naar de plaats waar hij in vroeger 
tijden gebruikt werd. Op de rotonde, de plaats waar tot 1972 de 
molen gestaan heeft, bevindt zich een drietal molenstenen op een 
houder. Ze symboliseren de drie zonen van molenaar Anton 
Verhagen: Adriaan, Piet en Arie, die hun vaders bedrijf voortgezet 
hebben. Een vierde steen hoort daar niet bij en een ander 
geschikt plekje op de buurtschap Nieuwe Molen is er eenvoudig 
niet. De enige goede optie vond men het handhaven van de 
plaats op de Voorstraat.  
Dat is ook de mening van het bestuur van de Heemkundige Kring. 
Er is toch al zo weinig van ons erfgoed over. Wat men er bij de 
gemeente van vindt is niet zo belangrijk, als wij maar zelf mogen 
beslissen over onze eigen ‘oudheden’.  
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Door het goede weer verloopt de herbestrating van de straat en 
stoepen heel vlot. Het achterste deel is al geheel gereed en daar 
worden nu, zes weken na de start, alweer auto’s geparkeerd. De 
molen- en wagensteen hebben hun plekje behouden en de 
verklarende tekst ligt er ook nog. 

We hebben er wel moeite voor moeten doen, maar zijn er erg 
tevreden over. 
                                                                                   WdJ 

 
 

Tweede fase werk Voorstraat gestart 
 
In de Voorstraat in Fijnaart is afgelopen maandag 13 juni de 
tweede fase van de werkzaamheden van start gegaan. De eerste 
fase in het noordelijke deel, vanaf de kerkring, is afgerond.  
De werkzaamheden in het zuidelijke deel vanaf de Kadedijk tot en 
met de bloemenshop is begonnen.  
Als de weersomstandigheden goed blijven en er geen 
onverwachte tegenvallers zijn, is het werk op tijd klaar om in 
augustus op de Nieuwe Voorstraat de Fendertse Week te vieren. 
       Bron:Moerdijk Bode 
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Wist u dat …….. ? 
 
De oudste tomen voor paarden, die we kennen uit ca. 2000 jaar 
v. Chr. dateren? Lang werd aangenomen dat paardrijden niet veel 
ouder is. 
Op grond van slijtagesporen op paardentanden uit het Noorden 
van Kazachstan kon de Amerikaanse archeoloog David W. 
Anthony echter aantonen dat omstreeks 3.600 voor Chr. al benen 
trenzen* gebruikt werden. Het paardrijden zou dus ten laatste in 
die periode begonnen zijn. Van dan af waren de mensen mobieler 
en werden de graslanden van de Chinese Muur tot het huidige 
Boekarest - meer dan 7.000 km. steppe onder een eindeloze 
blauwe hemel - een onmetelijke leefruimte, die benut werd voor 
hun kudden. Hierdoor ontstond vanzelfsprekend handel. 
Archeologen hebben in de noordelijke Kaukasus graven gevonden 
van stamleiders, die rijk geworden waren door op te treden als 
tussenpersoon tussen de opkomende stadstaten in Mesopotamië 
en de steppebewoners in het noorden. Deze laatsten leverden de 
bewoners van het Tweestromenland goederen die daar gretig 
aftrek vonden: koper, edelstenen en halfedelstenen. Het is niet 
helemaal duidelijk met welke producten het zuiden betaalde. Wel 
kwamen er vanuit Mesapotamië in die tijd wapens en sieraden 
naar het noorden en iets zeer waardevols, nl. de ossenwagen. 
 

 
 

In een grafheuvel bij Edvik aan de Wolga is deze terug gevonden. 
Ook de uitvinding van het wiel kent al een oude geschiedenis! 
 
 
Bron:  Uit kennis uit de steppe van Klaus Dieter Dollhopf 
*Uit het Nederduits is een leidsel van een paard 
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De kerkvijver van Fijnaart 
 
Inwoners van Fijnaart hebben vanaf 1960 jaren in de 
veronderstelling verkeerd dat de kerkvijver gedempt ging 
worden. De Heemkundige Kring heeft in haar archief de 
correspondentie hierover. Het is goed een idee te hebben 
wat zich in die tijd alleen al over het dempen van deze 
kerkvijver heeft afgespeeld. We beperken ons tot de 
belangrijkste feiten.  
 
Het begint met een brief van 17 november 1959 van het 
Waterschap De Striene. De Striene is opgericht in 1958 en heeft 
te weinig geld om alle rioleringsproblemen in de kom van Fijnaart 
op te lossen en vraagt de gemeente Fijnaart en Heijningen om 
een flinke bijdrage. Dan kunnen in een keer alle sloten in de 
bebouwde kom en de kerkvijver schoongemaakt worden.  
 
Stank 
Hierop reageert de kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente 
tien dagen later met een brief aan de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. Zij schrijft dat de bijdrage van de gemeente aan 
het Waterschap moet worden betwijfeld, omdat de aanvraag nog 
nimmer in de Gemeenteraad ter sprake is gekomen en in de 

begroting van 1960 is er ook geen bijdrage geraamd. De toestand 
van de waterleiding (lees kerkvijver) rond de kerk is onhoudbaar. 
De waterinzet en afvoer zijn onvoldoende. In de droge zomer van 
1959 was de stank niet te harden wegens de lage waterstand. 
Foto’s werden meegezonden als bewijs van deze lage waterstand. 
“Wanneer een gemeentelijke bijdrage niet zou worden verleend, 
kan het Waterschap zich straks hierachter verschuilen om weer 
niets te doen. Het is gemakkelijk om te trachten zodoende 
kerkbestuur en gemeentebestuur tegen elkaar uit te spelen, 
waardoor bestaande goede verhoudingen zouden worden 
geschaad,” schrijft de kerkvoogdij. Dan blijft het een hele tijd stil. 
 
De Gemeente Fijnaart en Heijningen schrijft aan de Kerkvoogdij 
op 31 oktober 1960: “Wij hebben tegenover u meermalen langs 
niet–officiële weg uitdrukking gegeven aan ons inzicht dat het 
voor een radicale oplossing van de verkeersmoeilijkheden rond de 
Kerkring beter zou zijn de kerkvijver te dempen.”  
Er worden 8 punten genoemd, waarvan wij de twee belangrijkste 
noemen, naast alle wijzigingen aan de omliggende straten. 
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- Het element van de waterpartij rond de kerk wordt 
onverminderd gehandhaafd, zonder dat de verhoudingen van het 
terrein rond de kerk ten opzichte van het kerkgebouw worden 
aangetast. 
- De kerk staat het nodige bezit af. De ondergrond van de straat 
en het vijvertalud aan de straatzijde worden (behoudens 
eventuele poot- en plantrechten van derden) eigendom van de 
gemeente die het talud aan de straatzijde ook zal onderhouden. 
De vijver blijft eigendom van de kerk.  
 
Het is 4 januari 1961 als de Gemeente de Kerkvoogdij meldt dat 
er een plan is tot demping van de kerkvijver en de aanleg van een 
nieuw stratenplan rond het terrein van de Hervormde kerk. 
Verder schrijven B&W dat de gemeenteraad voornemens is het 
voor te stellen het plan voor rekening van de gemeente uit te 
voeren, mits de kerk van de gedempte kerkvijver, groot 1450 m², 
aan de gemeente 630 m² voor straatverbreding afstaat voor de 
symbolische prijs van ƒ 1,--. De Gemeente vraagt de kerkvoogdij 
in te stemmen met dit plan.  
 
De kerkvoogdij schrijft naar de Gemeente op 19 augustus 1961 
dat de Gemeente 
‘wederrechtelijk’ bezit 
heeft genomen van een 
gedeelte van de kerkvijver 
van de Ned. Hervormde 
Gemeente door het 
gedeeltelijk dempen van 
de vijver rond de 
begraafplaats. Zij dringt 
er bij de Gemeente op aan 
om de vijver binnen 2 
maanden in zijn 
oorspronkelijke staat te herstellen.  
Vier weken later stuurt de Bond Heemschut een kopie van de 
brief, gezonden aan de Gemeente en de Kerkvoogdij, aan de 
voorzitter van het Waterschap De Striene waarin deze Bond pleit 
voor het behouden van de kerkvijver vanwege ‘een voor deze 
Brabantse streek karakteristieke historische aanleg. Alleen in 
Willemstad en Fijnaart is deze bewaard gebleven.’ Dit blijkt later 
een heel belangrijke brief te zijn. 
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Op 26 september 1961 schrijft de Kerkvoogdij naar Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant waarin wordt gemeld dat de Gemeente 
zonder toestemming van de Kerkvoogdij een gedeelte van de 
Kerkvijver heeft gedempt. 
De Gemeente stuurt de volgende dag een brief met de volgende 
inhoud: “Het spijt ons dat wij, hoewel volkomen te goeder trouw, 
van de vijver rond de Nederlandse Hervormde Begraafplaats een 
gedeelte hebben gedempt door het aanbrengen van een talud in 
Uw toebehorend water. U gelieve onze excuses daarvoor te willen 
aanvaarden”.  
Oorspronkelijk was de 
grond rondom de kerk 
ingericht als 
begraafplaats. Vanaf 
1885 is de 
begraafplaats aan de 
Langeweg in gebruik.   
 
De kerkvoogdij hoort 
op 25 oktober 1961 
van de Gemeente het 
volgende:  
“Wij hebben alles in 
het werk gesteld om te voldoen aan Uw verlangen om de 
kerkringvijver te kunnen dempen vóór 31 december 1961, en U 
zou de Gemeente een grote dienst bewijzen door, in afwachting 
van de uitvoering van het hele werk, een tijdelijke toestemming 
te verlenen om de werken al gedeeltelijk te mogen uitvoeren.” De 
Gemeente had het verzoek van de Kerkvoogdij om de vijver weer 
in originele staat te herstellen, kennelijk niet uitgevoerd. 
 
De volgende brief, die van 9 november 1961 ontbreekt in het 
dossier, maar de daarop volgende van 12 juni 1962 is er wel. De 
Ned. Hervormde Gemeente schrijft aan de Gemeente Fijnaart en 
Heijningen dat zij geen bezwaar heeft dat de Gemeente enige 
correcties aan de vijver rond het terrein der kerk aanbrengt, 
zijnde op het gedeelte bij het rusthuis en aan de voorzijde van de 
kerk, zulks in overleg met de kerkvoogdij en indien het geheel 
een verantwoord aanzien krijgt. 
Op 6 juli 1962 maakt de Ned. Hervormde Gemeente, in de 
persoon van de heer H. van Dis, Jzn. als president kerkvoogd, 
zich ernstig bezorgd over de bestaande toegang tot het 
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kerkterrein aan de Korte Kerkstraat i.v.m. de werkzaamheden in 
die straat. Hij vraagt om een onderhoud met het College voordat 
de werkzaamheden bij de toegang verder gaan. 
Die maand is er verder nog uitvoerige correspondentie over het 
straatpeil dat niet meer aansluit op de toegang tot het 
kerkgebouw. Uiteindelijk komt er op 18 juli 1962 bericht van de 
Gemeente waarin aangekondigd wordt dat de werkzaamheden 
voor de aansluiting van de straat met de toegang tot het 
kerkterrein worden uitgevoerd, zoals met de heer Verhagen van 
de Kerkvoogdij was overeengekomen met de directeur 
gemeentewerken. 
Verschillende bewoners van het rusthuis Fendertshof schrijven in 
augustus een brief aan de leden van de Gemeenteraad waarin 
staat dat ze gehoord hadden dat de demping van de kerkvijver in 
de Raad behandeld gaat worden en dat ze om diverse redenen 
daar tegen zijn. 
 
Uit de brief aan Hare Majesteit van 13 oktober 1962 valt op te 
maken dat Waterschap De Striene op 24 augustus 1962 aan de 
Gemeente Fijnaart en Heijningen ontheffing heeft verleend om de 
kerkvijver te dempen alsmede voor een reconstructie van het 
rioleringsplan der Gemeente. 
 
De heer H. van Dis Jzn schrijft op persoonlijke titel op 6 
september naar de Stichting Heemschut waarin hij het volgende 
meldt:  
“Hiermede moet ik U tot mijn grote spijt berichten, dat de Raad 
der Gemeente Fijnaart c.a. besloten heeft tot demping van de 
vijver.” Hij deelt mede dat de Kerkvoogdij correcties van de vijver 
heeft toegestaan en dat de vijver is uitgediept waardoor het 
geheel een meer acceptabel beeld heeft gekregen. Er zijn volgens 
hem geen zakelijke argumenten meer overgebleven om de vijver 
te dempen. Hij belooft de toezending van een woordelijk 
raadsverslag. 
 
Wordt vervolgd….                                          JD/WdJ 
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Agenda voorjaar/zomer 2016 
 

 
Woensdag 31 augustus jaarreis naar Vught 

 
Kijk voor meer informatie zie middenpagina in deze nieuwsbrief. 
 

  

 
Volgende tentoonstelling 

 
Deze vindt plaats bij de Heemkundige Kring, Veluwestraat 2 in 
Heijningen en wordt geheel verzorgd door: HSV ’t Schietertje uit 
Fijnaart en zal na de zomer te zien zijn. 

 

 
Fendertse Negotie 

 
De borden met foto’s van de huidige tentoonstelling van de 
Fendertse Negotie gaan na de zomer naar de Fendertshof waar ze 
zo opgesteld worden dat ook mensen in een rolstoel alles goed 
kunnen bekijken. 
 
 

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. 
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