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

Van de voorzitter. 
Beste leden van uw Heemkundige Kring, jullie 
ontvangen hierbij de laatste nieuwsbrief  in 2016. 

Nog 6 weken en we luiden het jaar 2017 al in. Het is 
goed om het jaar 2016 de revue te laten passeren. 
Welke activiteiten hebben de vrijwilligers van uw 

Heemkundige Kring gerealiseerd? Iedere week zijn de 
portocabins op dinsdag- en donderdagmiddag voor 

bezoek aan tentoonstellingen open geweest. In 
januari was er het druk bezochte winterbuffet in de 
Fendertse Hoeve. In maart de Algemene 

Ledenvergadering met een amusante lezing door Paul 
Asselbergs. In augustus was er de jaarreis naar  
’s Hertogenbosch en Vught waar we na de lunch 

konden lachen met theatergroep Liquenda. Vergeet 
niet alle verhalen, die voor Fendert Lokaal geschreven 

zijn en speciaal voor de nieuwsbrief. Ook hebben we 
op de braderie gestaan met de verkoop van boeken 
enz.  Haast iedere maand is er voor de bestuursleden 

een bestuursvergadering waar een voorbereiding aan 
vooraf gaat. Vergeet niet dat we (gelukkig) nog 
steeds met regelmaat belangrijke informatie en foto’s 

ontvangen, die we in onze archieven opslaan. Vergeet 
ook niet de organisatie van de Fendert Kwis, die in de 

laatste week van Augustus gehouden werd. Er is eens 
berekend dat hieraan meer dan 400 vrijwilligersuren 
mee gemoeid zijn!  Naast dit alles voor de 

Heemkundige Kring,  zijn de vrijwilligers werkzaam in 
het Watersnoodhuis “Anno 1953 “ om de 
huishoudelijke werkzaamheden te verrichten en 

bezoekers rond te leiden, speciaal ook nog op de 1e 
zaterdagen van de maand en bij groepen op andere 
tijden. Dit is nog niet alles, daarnaast zijn vrijwilligers 

in touw om “Vrienden van het Watersnoodhuis” te 
werven voor minimaal € 10 per jaar. Verder zijn er 

veel uren besteed aan het voorbereiden en houden 
van besprekingen met de woningbouwvereniging en 
de gemeente Moerdijk om het voortbestaan van het 

Watersnoodhuis te regelen. De eerste subsidie 
aanvraag bij de gemeente is ingediend op 29 mei 
2009 en mogelijk horen we dit jaar nog of we 

subsidie ontvangen. Kortom: heel veel werk is er 
verricht door onze vrijwilligers, waarvoor ik meen, dat 

ik ze, mede namens u, mag bedanken voor hun inzet 
in 2016. 
Rest mij u, zoals gebruikelijk, te bedanken voor uw 

geldelijke en persoonlijke steun in 2016 aan uw 
Heemkundige Kring en wens u een goede 
jaarwisseling en alle goeds in 2017 !          Jan Dierks 
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Heemreis 2016. 
 
Wat is er nog mooier dan een dagreisje met een bus te maken 
georganiseerd door onze onvolprezen Heemkundige Kring Fijnaart 
en Heijningen.  
Daar wordt verschillend over gedacht want van de 50 stoelen 
blijven er toch 2 onbezet.  
Ja, we weten het nog wel. Met Brussel ging het vorig jaar het een 
en ander goed mis maar dat is voorbij. 
Nu stomen 48 volhouders vol goede moed op naar  
's-Hertogenbosch. Het is nog wel vroeg maar we zijn geheel 
uitgeslapen. Allemaal hebben we wat te vertellen en voor we het 
weten zijn we ter plaatse. In een lange sliert gaat het richting 
horeca. Ha, lekker koffie, daar zijn we aan toe. En ziedaar, de 
Bossche Bol. Naast het exemplaar ligt een mes en een vorkje en 
dat is goed bekeken want handmatig wordt het altijd een 
kliederboel. Van de voorzitter hebben we even tevoren vernomen 
dat we de Sint Jan op eigen houtje moeten gaan bekijken dus dat 
gaan dan maar doen. Bij de ingang zit een, zo te zien, Oost 
Europees oud vrouwtje zielig te kijken maar haar geldbakje blijft 
akelig leeg. Eigen schuld, zo vroeg op de dag heb je nog geen 
kleingeld op zak. Afijn, wij de kerk in. Sjonge, dat is andere koek 
dan de kerken bij ons in de Fendert. De vroegere weelde van het 

Roomse leven laat zich hier in volle glorie  zien. Fraaie beelden, 
mooie schilderijen, prachtige gewelven en ga zo maar door. Vanaf 
het plafond beziet het geschilderd oog van God genoegzaam hoe 
wij over de vloer met grafstenen 
lopen. Het is allemaal overweldigend 
mooi maar na een half uurtje gaan 
de meesten van ons toch maar even 
een luchtje scheppen. De een pakt 
een terrasje, een ander beziet de 
gebouwen rondom. In de verte 
gebaart de voorzitter, op naar de 
bus. Het is het vertreksein naar een 
eetgelegenheid in Vught. Ver rijden 
is het niet, na 20 minuten zitten we 
al aan tafel. Op wat tafels aan de 
zijkant liggen de Heemkroketten ons 
toe te lachen. Wij er op af. De schaal 
is in een ommezien leeg en de 
laatste in de rij beginnen al sip te 
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kijken. O gelukkig, daar is de aanvulling. Wel vreemd is dat voor 
in de zaal een heer en een dame naar onze kauwende monden 
zitten te kijken. Ach, verbeelding, het blijkt het cabaret duo 
Lingueda te zijn. Als beiden het podium betreden voert het ons 
mee naar vroeger jaren. De vrouw zingt een paar mooie liedjes 
en hij laat in het midden of hij een echte kerel is. Voor ons is 
duidelijk dat er aan hem geen vrouwenvlees is besteed. En wat 
een verassing, daar klimt uit ons gezelschap een gastacteur het 
podium op en maakt een toverheks levensecht. Ach, de 
voorstelling is best leuk en amusant maar om nauw te zeggen 
TOPPIE, mmwwá. Maar ja, Yoep (van ’t Hek) vroeg veel meer 
eurotjes. Dat het wat sacherijnig bedienend personeel geen kans 
heeft gezien een extra bestelling op te nemen vanwege het 
ontbreken van een pauze, vinden wij niet zo erg. Na afloop van 
de voorstelling is het snel afrekenen en dan gauw het pand 

verlaten. De reis wordt 
voortgezet naar het Nationaal 
Monument Vught. Een gids 
leidt ons door het voormalige 
concentratiekamp. We raken 
onder de indruk van wat de 
man ons vertelt. Uit zijn tas 
komen  voorwerpen die zijn 
verhaal ondersteunen. Zo te 
horen is het daar in het laatste 

oorlogsjaar geen pretje geweest om er opgesloten te zitten, laat 
staan het te overleven. Best confronterend. Voor dat we 
vertrekken naar Wagenberg voor het 3 gangen diner, lopen we 
nog door het documentatie centrum waar o.a. het tragische leven 
van een Joodse danseres op grote borden is weergegeven. Als we 
rond half 9 de Fendert binnen rijden is er een amusante én 
leerzame dag voorbij die is omgevlogen. Volgend jaar gaan we 
weer mee en dan zijn hopelijk die 2 lege busstoelen ook bezet. 
                                                                         PR 
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Fendert Kwis 
 
In de tent van de Fendertse Week was het woensdagavond 24 
augustus niet alleen zweten geblazen door de opgelopen 
buitentemperatuur maar ook door de pittige vragen in de Fendert 
Kwis. Voor de zeventiende keer had de Heemkundige Kring 
Fijnaart & Heijningen een gevarieerde quiz samengesteld. De 
overwinning met bijbehorende beker ging aan het eind van de 
avond naar vv Oranje-Blauw’14. 

De uitslag: 
1. Vv Oranje-Blauw ’14     116 pt. 
2. Muziekver. De Unie     113 pt. 
3. Pietenbende      105 pt. 

De volgende vraag aub    105 pt.     
Fenderts Schaap     105 pt. 

6 WG Makelaars      104 pt. 
7 De Nieuwkomers     102 pt. 

Dorpsraad Heijnngen     102 pt. 
Bom en Co.      102 pt  

10 Trapke af      101 pt. 
Woonkwartier       101 pt. 
Buurtver. De Driehoek    101 pt. 
Wistugijut      101 pt. 

14 Op ’t Nippertje     99 pt. 
15 De Dijkrakkers 22      98 pt. 

 Groep de Laatste     98 pt. 
17 Oranjecomite Fijnaart    95 pt. 
18 De Konijnenberg     94 pt. 
19 Muziekver. Oranjevaan    92 pt. 
20 Move       91 pt. 

Real Biljartbal      91 pt. 
22 Cast Ciske de Rat     90 pt. 

Fam. Kannekens     90 pt. 
24 De Prutsers      89 pt. 
25 Cornelissens Jongenelen Notarissen   87 pt. 
26 De kwebbelende kwissertjes    84 pt. 
27 De Dijkrakkers 11     77 pt. 
28 Het Family team     74 pt. 
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De Kerkvijver van Fijnaart   (vervolg) 
 
In dezelfde maand september 1962 komt de Kerkvoogdij tot een 
bijzonder vervelende constatering: In artikel 1 van het Reglement 
der Kerk staat dat kerkelijke goederen, dus ook de kerkvijver, 
door niemand aan hun bestemming mogen worden onttrokken. 
Conclusie: de Kerkvoogdij had nooit toestemming mogen geven 
voor het afstaan van delen van de vijver. De Kerkvoogdij schrijft 
dan ook aan de Kerkvoogden en notabelen van de Hervormde 
Gemeente, evenals aan het College van B & W, een brief. In de 
brief aan de Gemeente staat o.a. ”Wij berichten U, dat gebleken 
is, dat de besluiten van het College van kerkvoogden en 
notabelen inzake demping kerkvijver enz. in strijd met het 
reglement en onwettig zijn genomen.” Onze brieven voor het 
uitvoeren van die besluiten zijn dus van onwaarde en worden 
hierbij ingetrokken. De kerkvoogdij is nu gedwongen zijn 
toestemming voor de correcties aan de kerkvijver in te trekken. 
De Gemeente zou dus de vijver in de oude toestand moeten 
terugbrengen.  
“Indien de gemeente de straatverbredingen aan de Kerkring wil 
houden, zullen wij in overweging kunnen nemen om de zaak te 
laten zoals die is, mits ook de gemeente haar wettelijke en morele 
verplichtingen tegenover de kerk wil nakomen.”  

Hierna volgen de door de kerkvoogdij gestelde eisen. 
 
Op 13 september 1962 stuurt de heer H. van Dis Jzn. op 
persoonlijk papier een brief aan de Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant. Deze is mede ondertekend door de heren 
Oostdijck en Verhagen. In deze brief wordt o.a. gemeld dat 
Gedeputeerde Staten geen toestemming aan een raadsbesluit van 
de Gemeente Fijnaart kan verlenen om de kerkvijver te dempen 
omdat die het eigendom is van de N.H. Kerk. 
 
De heren H. van Dis Jzn, A. Verhagen en B. Oostdijck schrijven 
een brief aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden waarin 
o.a. gemeld wordt dat Gedeputeerde Staten al goedkeuring aan 
de Gemeente Fijnaart en Heijningen heeft gegeven tijdens de 
tervisielegging van 3–17 september, waarbij Gedeputeerde Staten 
geen rekening heeft gehouden met het bezwaarschrift van deze 
heren van 13 september van dat jaar.  
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Zij maken zich ook zorgen over de waterafvoer van de kom van 
de gemeente en vragen Hare Majesteit dat de belangen der N.H. 
Kerk bij voorbaat worden gegarandeerd. 
 
Op 18 oktober 1962 wordt de brief van de 13e voor de Koningin 
naar de Commissaris der Koningin in ’s-Hertogenbosch gezonden 
met het verzoek deze door te sturen naar de Koningin. De datum 
van het raadsstuk waarin de gemeenteraad akkoord gaat met de 
demping van de kerkvijver is helaas niet te vinden. Wel zit er een 
kopie bij de stukken waarin staat dat de Gemeenteraad van 
Fijnaart en Heijningen met 8 stemmen voor en 3 stemmen tegen 
(de heren Bos, Van Dis en De Wit) instemmen met de demping 
van de kerkvijver. 
 

 
 
De heren H. van Dis Jzn en A. Munters sturen persoonlijk een 
brief aan het College waarin zij op persoonlijke titel akkoord gaan 
met de demping van de kerkvijver onder bepaalde voorwaarden.  
Op 15 november 1962 bedankt de Bond Heemschut de heer H. 
van Dis Jzn. voor het toezenden van het verslag van de 
raadzitting over de demping van de Kerkringgracht.  
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De Provincie Noord-Brabant beantwoordt op 15 januari 1964 het 
schrijven van 18 oktober 1962 gericht aan de koningin. 
Samengevat luidt de boodschap dat de heer H. van Dis Jzn. 
persoonlijk geschreven heeft en is zelf geen belanghebbende in de 
zaak. Het onderhavige beroep wordt dus ongegrond verklaard. Er 
is dan weer een tijd ‘radiostilte’.  
 
Op 7 mei 1965 volgt een brief van Rijkswaterstaat 
Arrondissement Breda van vier bladzijden waarin alles nog eens 
de revue passeert.  
Duidelijk is gesteld dat de Dorpswatering al honderden jaren 
bestaat en daardoor van historische betekenis is. Verder dat de 
Bond Heemschut ernstig geprotesteerd heeft tegen de 
voorgenomen demping i.v.m. ‘de zeldzame situatie ter plaatse’. 
Ook wordt de door de provincie gevolgde procedure als 
ongebruikelijk en ongewenst genoemd.  
 
Voorts wekt het bevreemding dat, terwijl de waterleiding 
eigendom is van de Ned. Hervormde Gemeente, vooruitlopende 
op eventuele eigendomsoverdracht, door het Waterschap De 
Striene een ontheffing wordt verleend aan de eventuele nieuwe 
eigenaar van deze waterleiding i.c. de Gemeente Fijnaart.  
”Aangezien de eigendom van de Dorpswatering nog niet in 
handen is van de gemeente Fijnaart, de door het waterschap De 
Striene verleende ontheffing dient te worden herzien in die zin, 
dat de demping van de waterleiding (lees kerkvijver) komt te 
vervallen.” 
 
Op 22 april 1966 komt er een brief van Koningin Juliana van maar 
liefst vijf pagina’s als antwoord op het beroep van 13 oktober 
1962 van de heren Van Dis, Oostdijck en Verhagen. Om een lang 
verhaal kort te maken: de appelanten worden in hun beroep niet-
ontvankelijk verklaard en de Minister van Verkeer en Waterstaat 
a.i. (de heer P. Bogaers) is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
 
Nog even in het kort 
De Gemeente Fijnaart en Heijningen noch het waterschap De 
Striene was eigenaar van de kerkvijver, maar de Ned. Hervormde 
Kerk. Voordat de kerkvoogden en de notabelen van de Ned. 
Hervormde Kerk zich realiseerden dat zij geen eigendommen van 
de Kerk mochten verkopen, hadden zij al voor ƒ 1,- ca 630 m² 
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vijvergrond verkocht aan de gemeente voor verbreding van 
straten rondom het kerkeiland. Rijkswaterstaat schrijft duidelijk 
dat men de kerkvijver open wenst te houden. Daarnaast was het 
uitvoeren van een eventuele demping een kostbare zaak voor de 
gemeente Fijnaart en Heijningen, waarvoor op dat moment geen 
geld beschikbaar was.  
 
Als inwoners van Fijnaart en Heijningen mogen wij ons gelukkig 
prijzen dat de vijver niet gedempt is en dat voor ons dorp nog een 
stuk cultureel erfgoed bewaard is gebleven, dit in tegenstelling tot 
veel andere dorpen waar men wel de kerkvijvers gedempt heeft. 
We mogen niet vergeten dat de heer H. van Dis Jzn zich hier met 
grote inzet voor ingespannen heeft. 
                                                                                 JD/WdJ 
**************************************************** 
 

 
Wij gaan op bezoek bij ….. 

 
Het Tongerlohuis in Roosendaal waar diverse interessante 
tentoonstellingen te zien zijn. U mag hierbij denken aan 
Roosendaal en de streek rondom deze plaats, het rijke 
industriële- en religieuze leven, de turfwinning in West Brabant en 
de speciale tentoonstelling “van de stad , dus van iedereen….” 
een expositie van Frank Roks in de Rabogalerie. We gaan dit huis 
bezoeken op woensdagmiddag 14 december a.s. Opgave: vòòr 10 
december a.s. bij J. Dierks, tel. 462986. Kosten : ca. € 5,00 
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Op zand, veen en klei 

 
 

De historische geografie en de 
geschiedenis van West-Brabant 
vormen de kern van het 
onderzoeksgebied van Karel 
Leenders. Op 10 juni werd hem, 
ter gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag, een 
Liber Amicorum uitgereikt. 
 

 Met elf artikelen haken 
specialisten uit verschillende 
disciplines aan bij zijn 
interesses: historische 
geografie, cartografie, 
geschiedenis, archeologie, 
erfgoedzorg, ecologisch 
erfgoed en naamkunde. De 
bundel opent met twee 
artikelen die Karel  Leenders 

voorstellen als persoon en als 
wetenschapper.  

 
 
 
 
De overige artikelen bieden een nieuwe kijk op de 
bewoningsgeschiedenis van de kwelders in de delta, op de 
archeologie van de haven van Bergen op Zoom en van het kasteel 
van Breda, de omgang met oude en nieuwe kaarten als bronnen 
voor de historisch onderzoeker en de omgang met het erfgoed in 
het landschap. 
Het boek is te verkrijgen via de website van Uitgeverij Verloren, 
Torenlaan 25, 1211JA Hilversum. Daar vindt u ook een 
inhoudsopgave en een inkijkexemplaar van het boek. 

 
 

https://www.verloren.nl/boeken/2086/256/5893/regio's-en-steden/op-zand,-veen-en-klei
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Guido van den Eynde en Lauran Toorians, Op zand, veen en klei. 
Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn 
zeventigste verjaardag Tilburg: Stichting Zuidelijk Historisch 
Contact/Hilversum: Uitgeverij Verloren, 336 p.; geïll.; € 35,00. 

 
 De stichting Zuidelijk Historisch Contact geeft al vijftig jaar 
monografieën uit in de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van 
het Zuiden van Nederland.Elk jaar verschijnen in deze serie drie 
werken. Bent u geïnteresseerd in het  
ontvangen van deze drie uitgaven per jaar dan kunt u zich via 
hun website www.uitgeverij-zhc.nl abonneren voor € 67,50 per 
jaar. U ontvangt dan de drie uitgaven per post. 

  
 

http://www.uitgeverij-zhc.nl/


11 

Alastrim 

 
 
In de Tilburgsche Courant van 11 september 1929 kom ik een 
klein berichtje tegen. Meer dan één zin is het niet. 
Wat mag dat nou toch betekenen, alastrim? Het moet wel iets 
bijzonders zijn, want anders stond het niet in de krant. Met de 
computer kan ik een antwoord vinden op de meeste vragen en 
het blijkt een vorm van pokken te zijn, om precies te zijn: 
kafferpokken. Het virus dat de ziekte veroorzaakt, kan door 
inademing worden opgelopen, Het is geen erg gevaarlijke vorm 
van pokken, maar wel een besmettelijke al ga je  er niet zo gauw 
aan dood. Gelukkig maar. Daarnaast kwam een entstof 
beschikbaar, zodat je er tegen ingeënt kon worden. Maar wie niet 
ingeënt was, kon de ziekte wel krijgen.  
Alastrim ofwel Variola Minor kwam in Nederland veel voor in het 
tweede halfjaar van 1929 en alle gemelde gevallen werden in de 
dagbladen genoemd.  
In februari 1930 wordt bekend gemaakt in De Grondwet hoeveel 
slachtoffers  besmettelijke ziektes hebben gemaakt. Met de 
Fijnaartse dame is het toch niet goed afgelopen, want er was 
maar een enkel geval van alastrim gemeld en er bleek er ook één 
aan te zijn overleden. Zo ongevaarlijk was de ziekte nu ook weer 
niet. 
 
                                                                        Wilma de Jong 
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Wat staat daer? 

 
 

Puzzel je een weg door oude handschriften met nieuwe 
website 
 
Veel mensen zijn geïnteresseerd in geschiedenis. Steeds meer 
mensen doen daarom eigen onderzoek in archieven. Vaak moet 
daarvoor oud schrift ontcijferd worden. Om dat onder de knie te 
krijgen is de website www.watstaatdaer.nl ontwikkeld,  een online 
oefentool voor het lezen van oude handschriften. Brabants 
Historisch Informatie Centrum, Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg sloegen de handen ineen 
om deze website te ontwikkelen. 
 
 
Archieven bieden bronnen veelal online aan via hun websites. 
Archiefonderzoek vindt dus steeds vaker op afstand plaats, 
zonder de medewerkers van een archief om hulp te kunnen 
vragen bij oude teksten. Het is dus heel nuttig om die vaardigheid 
in huis te hebben. Daarnaast is het kunnen lezen van oude 
handschriften niet alleen belangrijk voor onderzoekers in 
archieven, het is ook gewoon leuk voor iedereen die van 

geschiedenis 
houdt.  
Het lezen 
van oud 
schrift wordt 
ook wel 
paleografie 
genoemd, 
naar de 
Griekse 
woorden 
palaios (oud) 
en graphein 
(schrijven).  
 

 
 
 
 

http://www.watstaatdaer.nl/
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Op de website www.watstaatdaer.nl kan al puzzelend de 
vaardigheid van paleografie worden vergroot. Beginners kunnen 
starten met het herkennen van losse letters en woorden. Reikt de 
kennis al wat verder? Dan wacht een transcriptie van een 
complete tekst. Er kan geoefend worden op verschillende niveaus 
van moeilijkheid. Hoe meer ‘veren’ hoe moeilijker de tekst. De 
teksten zijn ingedeeld in thema’s als stad en land, van wieg tot 
graf, oorlog en rampen, om een eerste idee te krijgen waar ze 
over gaan.  
 
Naast de oefeningen is er ook een forum waarop bezoekers 
vragen kunnen stellen aan elkaar. Er is een paleo-puzzel en 
regelmatig verschijnt er een nieuwe tekst als ‘aanrader’.  
De website is bedoeld voor beginnende archiefonderzoekers, 
mensen die oude teksten leuk vinden en hun kennis op peil willen 
houden, cursisten oud schrift en studenten geschiedenis. Alle 
teksten en oefeningen op www.watstaatdaer.nl  komen uit de 
collecties van de drie deelnemende archieven. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.watstaatdaer.nl/
http://www.watstaatdaer.nl/
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Fotobijschriften: 
 

- Tekst over het Rampjaar (1672) uit 1674. Van het leveren 
van karren tot het brandschatten van dorpen: de inwoners 
van de Meierij worden hard getroffen tijdens het 
Rampjaar. In een brief aan Stadhouder Willem III doen ze 
hun beklag... 

- Tekst uit een 18e/19e-eeuws kookboekje in een 
familiearchief: Lekker ouderwetsch snacken? Dit recept 
voor frikadellen komt uit een kookboekje in het archief van 
de familie Raupp. Meer een bal dan een worst trouwens, 
die frikadel zonder n!  

- Screenshot ‘Wat staat daer?’ 
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Nieuwe tentoonstelling 
 
 

In de zaal van het Documentatiecentrum van onze Heemkundige 

Kring is een nieuwe tentoonstelling ingericht en wat voor een! 

Leden van hengelsportvereniging 't Schietertje zijn enkele dagen 

bezig geweest om de tentoonstellingsruimte sfeervol aan te 

kleden met spullen als hengels, fuiken, leefnetten en foto's. Ook 

dobbers, visaktes en nog veel meer. Je moet het gezien hebben! 

De expositie werd vrijdagavond 14 oktober geopend door Marco 

Kraal. Na die handeling werd hij door bestuursleden van 't 

Schietertje rondgeleid. Marco presenteert op de televisie een 

programma over hengelsport. 

Iedereen mag gratis komen kijken en de tentoonstelling staat er 

zeker tot het eind van het jaar. 

 
WdJ 
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Het washok in de Veluwestraat….. 

 
 
Hoe was het vroeger bij een groot arbeidersgezin met volop 
ruimte achter hun huurwoning? Daar werd vaak achter het 
schuurtje, waar vader zijn materiaal bewaarde, voor moeder een 
washok getimmerd. Er was ruimte aanwezig achter het schuurtje 
bij de Watersnoodwoning “Anno 1953” en dus is ook hier een 
washok gemaakt met zoveel mogelijk gekregen materiaal, wat 
toen ook gebruikelijk was. 
 
Het is een bijzonder washok, 
want in dit washok zijn, naast 
de voorlopers op de 
“wasmachines”, de nodige 
stampers, speciale zeep enz. 
ruimschoots aanwezig. Heel 
bijzonder zijn de eerste, met 
de hand aangedreven, 
wasmachines te bewonderen 
alsmede een monumentale 
wringer. Een serie prachtige 
koperen- en zwarte 
strijkijzers completeren het 
gebruiksgemak van de 
toenmalige huisvrouw. 
 
 
 

Zelfs het kacheltje om het waswater 
en de strijkijzers te verwarmen 
ontbreekt niet. Boven de deur van dit 
washok komt een bord te hangen met 
de simpele tekst : “het washok”. Kom 
gerust eens op een dinsdag- of 
donderdagmiddag kijken naar de 
laatste aanwinst van de Stichting 
‘Behoud Watersnoodwoningen 
Fijnaart en Heijningen’ op het adres: 
Veluwestraat 2 in Heijningen.  

 
JD 
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Nieuwe archiefdienst 

 

Vanaf 1 juli 2016 zijn het Regionaal Archief West-Brabant uit 

Oudenbosch,  het Markiezenhof in Bergen op Zoom en het 

gemeentearchief van Roosendaal  opgehouden te bestaan. Ze zijn 

nu samen verdergegaan onder de naam West-Brabants Archief. 

Negen gemeenten in westelijk Noord-Brabant hebben samen één 

archiefdienst: 

 www.westbrabantsarchief.nl 

De genealoog vindt volop informatie op de website. Wie een 

bezoek wil brengen aan het WBA kan terecht in het Markiezenhof 

aan de Steenbergsestraat in Bergen op Zoom. 
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Barlake (Barlaque) Veer 

Het noordoostelijke deel van de voormalige gemeente Oud en 
Nieuw Gastel bestond begin zestiende eeuw nog uit buitendijkse 
slikken en gorzen. Rond 1550 werd dit gebied ingepolderd Het 
werd Heer Jansland genoemd, naar de plaatselijke heer, Jan IV 
van Glymes, markies van Bergen op Zoom. 

In de polder werd een nieuw dorp gesticht, dat de naam Nieuw 
Gastel kreeg. Ten noorden van deze nieuwe polder lag het 
Barlake, een breed water gevormd door de samenstroming van 
Mark en Keene. Waarschijnlijk al kort na de inpoldering van Heer 
Jansland ontstond een veerverbinding tussen Nieuw Gastel en 
Fijnaart aan de overzijde van het Barlake. 

 

Al in 1583 liep de nieuwe polder weer onder water: de Staatse 
troepen hadden in hun strijd tegen de Spanjaarden de dijken 
doorgestoken. De bevolking 
van dorp en polder moest 
voorlopig elders een veilig 
heenkomen zoeken. Maar niet 
voor lang: rond 1595 werden 
de dijken weer gedicht. Nieuw 
Gastel herleefde niet meer, 
maar het zogenaamde Barlake 
of Barlaque veer naar Fijnaart 
werd kort daarna wel weer in 
de vaart genomen. 

 

 

In 1616 verpachtte de 
markiezin van Bergen op 
Zoom het dwers veer van de Fijnaert ofte Blake over op s’-Heer 
Janslandt alias Nieuwgastel voor een bedrag van 42 gulden per 
jaar gedurende vijf jaar aan Cornelis Cornelissen. Deze moest 
natuurlijk zorgen voor goed materieel en personeel.  
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Passagiers moesten met droge voeten van en op de pont kunnen 
stappen. In 1616 was dan ook bepaald dat de veerman voor 
stevige steigers aan beide oevers moest zorgen. Aan het einde 
van de eeuw waren die steigers intussen vervangen door twee 
veerdammen. In de loop der tijd werd het water hier ter plaatse 
steeds verder getemd: waar eens de brede Barlake had 
gestroomd, lag begin negentiende eeuw het rustige riviertje de 
Dintel, waar de Keenehaven in uitstroomde. Aan de noordelijke 
kant was inmiddels het gehucht Barlaque gegroeid. Het veer over 
de Dintel bestond nog steeds, zij het slechts als voetveer. 

 

De veerman - in 1806 
was dat Wouter van 
Steenoven - pachtte 
naast het veer ook het 
veerhuis en de brug 
over de Keene, die de 
verbinding vormde 
tussen Fijnaart en 
Standdaarbuiten. 

 

In de loop van de 
negentiende eeuw - 
wanneer precies is 
onbekend - is het 
Barlakeveer 
opgeheven. De naam 
leeft nog voort in een 
drietal straatnamen: de 
Barlaqueseweg in Oud en Nieuw Gastel, de Blaaksedijk in Fijnaart 
en de Barlaaksedijk in Standdaarbuiten. 

 

Anton Schuttelaars   
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AGENDA herfst/winter  2016/2017 

  
Excursie naar het Tongerlohuis 

 
Wij gaan op bezoek bij …..’Het Tongerlohuis’ in Roosendaal waar 
diverse interessante tentoonstellingen te zien zijn.  We gaan dit 
huis bezoeken op woensdagmiddag 14 december a.s. Opgave: 
vòòr 10 december a.s. bij J. Dierks, tel. 462986. Kosten : ca. € 
5,00 
 

Winterbuffet 2017 

 
Ook volgend jaar is er weer een winterbuffet en wel op 10 
februari 2017. U kunt zich, na ontvangst van een uitnodiging bij 
de nieuwjaarswensen, hiervoor opgeven. 
 

Tentoonstelling 

 
Tijdens de wintermaanden is de tentoonstelling van hengelsport 
vereniging ‘Het Schietertje’ te zien in ons onderkomen aan de 
Veluwestraat 2, te Heijningen. Die is beslist de moeite waard om 
te komen 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. 
 

 

mailto:heemkring-fh@kpnmail.nl

