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Ledenblad november 2019 

Verschijnt elke 4 maanden (maart juli 

en november) 

 

Van de voorzitter 

 
Gefeliciteerd! Nee, u hebt helaas geen prijs 

gewonnen, maar u heeft de 75e uitgave van de 

nieuwsbrief / ledenblad van uw Heemkundige Kring in 
handen. Een mijlpaal in het bestaan van onze Kring.  

Uw bestuur heeft gemeend,  dat het huidige 
ledenblad er dit keer een beetje feestelijk moest uit 

zien. Vandaar het mooiere papier en de kleurenfoto’s. 

Met een uitgave van 3 keer per jaar, is de 
nieuwsbrief/ledenblad voor het eerst in 1996 in deze 

vorm uitgegeven. We hopen nog vele jaren het 
ledenblad te mogen maken. De redactie staat altijd 

open voor uw artikelen en foto’s, die betrekking 

hebben over het verleden van Fijnaart en Heijningen.  
Kom gewoon eens op bezoek of stuur uw informatie 

per email. Als u dit ledenblad ontvangt, is de eerste 

bevrijdingsbus al door de gemeente Moerdijk 
gereden. Op 30 november a.s. volgt er nog een 

rondreis door de gemeente. Een behoorlijk aantal 
inwoners uit Fijnaart en Heijningen maken de reis 

mee. Ook hieraan heeft uw Heemkundige Kring haar 

medewerking verleend. De bevrijdingstentoonstelling 
is helemaal gereed.  U leest hierover meer in dit blad. 

We kregen van onze leden veel medewerking, 
waarvoor onze hartelijke dank! In korte interviews 

hebben Fijnaartse inwoners hun verhaal gedaan voor 

de televisie van ONS West-Brabant over hun 
belevenissen tijdens de bevrijdingsdagen. Ze wisten 

zich alles nog te herinneren, alsof het vorige week 
gebeurd was. Op 22 november a.s. is uw Kring de 

gastheer bij de organisatie van de Regionale Quiz, die 

gehouden wordt in de Theaterzaal van De Parel. Op 
dit moment hebben 21 Heemkundige Kringen van uit 

heel West-Brabant zich ingeschreven.  De organisatie 

van deze quiz en de quizvragen zijn door het vaste 
“quizteam”, die ook de quiz van de Fendertse week 

organiseert, gemaakt.   
Rest mij u en uw naasten, op dit ongebruikelijke 

vroege tijdstip, alvast prettige feestdagen te wensen 

en alle goeds in 2020! 
Jan Dierks 
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Speciale bevrijdingstentoonstelling in Heijningen 

 
Na vele maanden intensief zoeken is uw Heemkundige Kring erin 

geslaagd om een bijzondere Bevrijdingstentoonstelling te 

presenteren! Wat kan er nu zo bijzonder zijn aan zo’n 

tentoonstelling? Je laat wat gebruiksartikelen uit de oorlog zien en 
wat foto’s van soldaten, kapot geschoten huizen en kerken en je 

hebt de tentoonstelling al voor elkaar. Alleen deze keer niet. De 

heer Sjaan Kannekens en ondergetekende zijn maanden bezig 

geweest om van alle slachtoffers, die in Fijnaart en Heijningen in 
de 2e WO gevallen zijn informatie te verzamelen.  

 

Als we over alle slachtoffers spreken, dan bedoelen wij ook de 

gesneuvelde militairen op “ons grondgebied “, zowel van de 

geallieerde- als van de Duitse militairen. Vanzelfsprekend worden 
onze Fijnaartse- 

en Heijningse 

militairen, die 

elders in de 
wereld 

gesneuveld zijn 

niet vergeten. 

Op de grote 
borden worden 

soms de 

militairen van 

beide 

strijdmachten 
naast elkaar op 

alfabetische 

volgorde 

afgebeeld. 
Soms met een 

foto, anders 

met een 

vermelding of 
foto van het graf.  Naast deze foto’s zijn er best een aantal 

“nieuwe “ voorwerpen en informatie te vinden. Alleen al de 

brieven van de familie Veermans zijn een bezoek meer dan 

waard.  Graag tot ziens op een dinsdag-of donderdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur of op de 1e zaterdag van de maand 

tussen 14.00 en 17.00 uur!   
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Wateroverlast Fijnaart. 

 
Van twee wervelstormen, die in de Verenigde Staten de kust 

hadden geteisterd, smolten later de restanten boven de oceaan 

samen tot een grote regenbui. Over de  warme dampende 

Noordzee trekkend zoog het zich vol water en in de nacht van 13 
op 14 september 1998 trok deze bui traag over West Brabant en 

Zeeland. Er viel die nacht in Fijnaart en omgeving ongeveer 100 

mm aan regenwater. Dat was misschien nog te behappen 

geweest. Het was al meer voorgekomen dat bepaalde straten 
kampten met wateroverlast. Echter, even later deed de bui er nog 

eens 40 mm bij en toen was het echt paniek. Burgers belden jan 

en alleman en opgetrommelde gemeentemensen vulden 

zandzakken om uit te delen aan de huizenbewoners om vooral de 

golfslag te breken van passerende voertuigen. Toen dranghekken 
werden geplaatst, die de ondergelopen straten afsloten, was dat 

afgelopen. Het was vooral te doen op het kruispunt en omgeving 

van de Vrouwe Jacobstraat, Jan van Glymesstraat en de beneden 

Kadedijk met meer dan 30 cm water op straat. 
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 Daar liep het water de huizen binnen. In de omgeving van de 

Witte Roos en plan Oost stonden de straten tot over de stoep 

blank. Het waterschap was op dit alles niet voorbereid. De 

gemalen hadden voor het wegpompen in korte tijd van zoveel 

water te weinig capaciteit, dus moest er wat gebeuren. Overal 
vandaan probeerde men aan extra pompen te komen en dat lukte 

van lieverlee. Zelfs  boeren zetten de aanzuigpomp van hun 

regeninstallatie in met name aan het gemaal Slobbegors voor het 

afvoeren van het water uit de omringende polders op de Dintel. 
Het gemaal bij Tonnekreek, waar het water o.a. uit de kom 

Fijnaart geloosd wordt op het Hollands Diep, draaide met extra 

pompen ook op volle capaciteit. De brandweer was in het dorp 

ook druk in de weer met pompen en slangen maar kon met het 
water nergens heen. Het was meer een gebaar naar de bewoners 

van” we doen er wat aan.” Al met al zakte het water na een dag 

of twee  langzaam in de polder. Naast een afgedamde sloot aan 

de Parallelweg plaatste gemeentewerken op 16 september een 

grote pomp en toen ging het snel. De volgende dag waren de 
straten drooggevallen en konden de burgers de schade opnemen. 

Voor het kabinet was deze wolkbreuk over Zeeland en het westen 

van Brabant reden tot toepassing van de Wet Tegemoetkoming 

Schade bij Rampen. Deze tegemoetkoming was vooral bedoeld 
voor de landbouwers met verrotte gewassen. Dat het waterschap 

en de gemeente lering trokken uit het gebeurde blijkt wel uit het 

feit, dat het waterschap Brabantse Delta extra  pompen heeft 

aangeschaft en de gemeente Moerdijk grotere rioolbuizen heeft 
gelegd plus een duiker 

heeft geboord dwars door 

de Kadedijk.   Er is ook een 

grote waterberging 
aangelegd langs de 

Westkreekweg en de 

regenafvoer van nieuwe 

woningen wordt 

tegenwoordig  
losgekoppeld van het riool 

en geleid naar het oppervlaktewater. Deze maatregelen zouden 

voldoende moeten zijn om het ergste op te vangen, mocht er 

weer zo'n trage hoosbui komen over drijven.   
P.R. 

 

 



5 

'Over leven en liefde in het Brabantse land'  deel 2 

 

Elders in het dorp bezocht ik vaak de werkplaats van de 

gebroeders Langbroek, metselaars en aannemers. De smederij 

van hoefsmid Stam, waar ik zag hoe je een ijzeren band 
muurvast op een wagenwiel kreeg. De schoenmakerij van Toon 

van den Hout, de bakkerij van Provilij en de winkel met electra 

van Tinus Matthee. Deze middenstander exploiteerde ook een 

radiodistributienet en verzorgde het bovengrondse 

elektriciteitsnet. Door hem kreeg ik het verlangen om later 
elektricien te worden. Naast ons huis was de groente- en 

fruitveiling gevestigd en daar leerde ik al vroeg wat het 

'doordraaien' van groente en fruit betekende.  

 

   
 
Bedrijvigheid bij de veiling 

 

Tussen de bedrijven door bezocht ik natuurlijk ook regelmatig de 

grootouders en diverse ooms en tantes. Mijn favorieten waren 

oom Marinus en tante Janneke (Kock). Zij vormden het conciërge 

- echtpaar van het verenigingsgebouw De Schakel aan de 
Voorstraat. Dat gebouw had al centrale verwarming. Voor die tijd 

hoogst modern. Heel wat keren heb ik daar gelogeerd. Op zich 

gebeurde er in het dorp weinig schokkends. Wel herinner ik me, 

dat moet eind dertiger jaren zijn geweest, dat er een aardbeving 
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plaatsvond. Er was geen schade, maar ik weet wel dat iedereen 

zo gauw mogelijk naar buiten rende.  

 

 
 

 

 
 

Aan feestdagen heb ik ook nog goede herinneringen. Wat de 

christelijke betreft: Kerstmis betekende het kerstfeest van de 

zondagsschool in de Schakel, waarbij je na afloop, behalve wat 
snoep en een sinaasappel, een leesboekje kreeg. Hoe beter je in 

het afgelopen jaar je verplichte versje had geleerd, des te dikker 

was het boekje. De nationale feestdagen bestonden uit optochten 

en openluchtconcerten door de plaatselijke harmonieën in de 
muziekkiosk op de Voorstraat. Groot feest was bij het huwelijk 

van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937.  

Er werd toen een historische optocht gehouden, waarbij 

boerenzoons en boerendochters te paard zo ongeveer alle 
generaties Oranje - Nassau uitbeeldden.  

 

Janneke Smits- Kock (1908-2001)  

en haar man Marinus 
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Erepoort op de Kadedijk 

 

 

Een jaar later was het feest bij de geboorte van Beatrix. Vlakbij 
ons huis verrees een witte erepoort in de vorm van een kasteel. 

De saluutschoten werden verzorgd door jongens, die met oude 

melkbussen en carbid enorme knallen produceerden. Diepe indruk 

maakte op mij de afkondiging van de mobilisatie in augustus 
1939. Voor het gemeentehuis (aan de Hoogte, zoals dat heette) 

verzamelden zich de dienstplichtigen, die inmiddels waren 

opgeroepen om terug in dienst te komen. Ze werden 

toegesproken door burgemeester Van Campen en zongen het 
Wilhelmus. Diezelfde burgemeester ontpopte zich niet veel later 

als een fervent NSB-er.  

 

Zo  rond mijn 5e jaar viel ik op een zondagmorgen van de 

zoldertrap en brak mijn been.  
De dorpsarts, dokter De Visser, zette het been in het gips. Na 

enige dagen begon het aan mijn hiel verschrikkelijk te jeuken. Ik 

moet niet alleen mijn ouders, maar ook de buren uit de slaap 

hebben gehouden met mijn gejammer over de jeuk. Dokter De 
Visser maakte de hiel vrij en daarmee was de jeuk weg. 

Overigens heb ik weinig of geen kinderziektes gehad, behalve de 

mazelen en kinkhoest.  
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Een van de dorpse gewoonten is het gebruik van bijnamen. Ook 

in Fijnaart was dat het geval. Ik weet er nog enkele: Jan Kalf, Jan 

Hollepeuter (Hollemans), den Oliebol, de Canadas, Sjaan Pruim 

 
Eén die mij nog steeds bijstaat en waaraan ik nog met wat 

wroeging denk, is de die van Jan de Muiter. Enkele huizen van 

mijn geboortehuis vandaan woonde vrouw (de gewone betiteling 

op het dorp) Klemkerk. Zij had een zoon, die bij de Marine had 
gediend en in 1933 betrokken was geweest bij de 

geruchtmakende muiterij op de kruiser 'de Zeven Provinciën'. Als 

ik hem Jan de Muiter noemde, keek hij mij met bedroefde ogen 

aan en zei dan: "Dat moet je niet zeggen, Pietje!" En ik deed het 
de volgende keer weer!” 

 

De Zeven Provinciёn 

 
Tot zover de lotgevallen van Pieter Smits. In 1940 verhuisde het 

gezin Smits naar Breda.  

Pieter heeft deze jeugdjaren in De Fendert ervaren als gelukkig en 

zorgeloos. 
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Donkere novemberdagen 

 

Het gezin Burgers 

 

Van het gezin van Pieter Burgers en Leuntje van der Velde op A 
205 (Molenstraat 54), was de 22-jarige Gijs in Kiel te werk 

gesteld.  

Ties (18) werkte in een boomgaard en hielp zijn vader vaak een 

handje in de stal. Pieter van 15 was de rechterhand van zijn 

moeder. Hij was meestal bij haar in huis bezig. Ties ergerde zich 
er wel eens aan dat hij buiten in de kou stond, terwijl zijn broer 

bij de kachel zat.  

Gijs verbleef al enige tijd in Kiel, in het noorden van Duitsland, 

waar hij als dwangarbeider in een fabriek werkte. Dat bedrijf werd 
regelmatig gebombardeerd en bij een aanval vluchtte iedereen 

naar de schuilplaats. Gijs en zijn lotgenoten vroegen zich vaak af 

of ze ooit nog thuis zouden komen. In zijn brieven naar huis 

vroeg Gijs om snoep, shag en vloei. Daar was hier ook niet 
zomaar aan te komen. 

 

 

De bevrijding 

 
Eind oktober komt een Duitse soldaat de familie Burgers van de 

Molenstraat zeggen dat er geschut gezet wordt pal voor hun huis. 

De Engelsen zitten in Stampersgat, de Duitsers hier en er zal veel 

over en weer geschoten gaan worden. Daarom kunnen de 
bewoners beter ergens anders naar toe gaan. Ergens anders…? Je 

kunt eigenlijk nergens anders naar toe. Vader en moeder nemen 

enkele dekens mee en gaan met twee hun zonen vragen of er nog 

plaats is voor vier bij Boelhouwers op nummer 209. Als iedereen 
in de schuilkelder een beetje inschikt, dan gaat het net. Tenslotte 

deel je als buren lief en leed met elkaar. Langs de wanden van de 

aardappelopslagplaats waren pakken stro gestapeld en het 

plafond was zo goed als ging versterkt. 
Op een rustig ogenblik als de meesten naar buiten zijn, veegt Piet 

de ruimte. Dan haast ieder zich weer naar binnen als het 

granaatvuur losbarst. “Ho, voeten vegen,” roept Piet “de vloer is 

schoon gemaakt!” In gedachten hoort Teuntje Boelhouwers hem 

later steeds deze woorden herhalen.  
Bij tijd en wijle houden ze elkaar angstig vast als buiten het 

donderend geraas klinkt. Soms houden ze hun adem in. Wat 
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gebeurt er buiten? Is het even rustig, dan gaan er een paar naar 

buiten, een van hen steekt de straat over om bij Jok Beerendonk 

brood te halen. Dan barst het granaatvuur weer los en haast ieder 

zich weer naar zijn schuilplaats. Terwijl hij naar binnen gaat 

merkt Ties Burgers een jong Duits soldaatje op, die om de hoek 
van een huis gluurt. “Zou hij net zo oud zijn als ik?”  denkt hij. Op 

hetzelfde moment klinkt een luide knal en stort het kereltje 

levenloos ter aarde. 

Opeengepakt in de kleine schuilkelder, met zoveel mensen donker 
en benauwd. Wat voor dag is het eigenlijk vandaag? De dagen 

zijn allemaal eender. Vrijdag is het, vrijdag  3 november. Ja toch?  

“Laten we wat zingen,” stelt Piet Burgers voor. De 15-jarige 

jongen, ondanks zijn leeftijd toch wel een moederskind heeft de 
moed om in te zetten en zingt:  “Als g' in nood gezeten, geen 

uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet. Vrees 

toch geen nood, 's Heren trouw is groot en op 't nacht'lijk duister 

volgt het morgenrood. Schoon stormen woeden, ducht toch geen 

kwaad; God zal u behoeden, uw toeverlaat.” 
Ieder die de woorden kent, zingt mee. Dan lijkt het of de hel 

losbreekt. Gegil, geschreeuw en angstkreten klinken. Een granaat 

slaat in en richt in die ene seconde veel ellende aan. Een meisje 

gilt vreselijk als ze gewaar wordt dat een van haar handen eraf is; 
het bloed gutst uit de wond. 

Pieter, die zo dapper het lied ging 

zingen, kermt van ellende bij het 

zien van de vreselijke wond aan 
zijn been. Zijn broekpijpen zijn 

aan flarden en daartussen is iets 

van een been te zien en bloed, 

veel bloed overal. Ties Burgers is 
aan zijn bovenarm gewond, maar 

is niet in gevaar. Nog vier 

anderen hebben matige tot 

ernstige verwondingen 

opgelopen, anderen hebben lichte 
wonden. De jonge Piet is er erg 

aan toe en heeft dringend hulp 

nodig. Piet wordt door zijn ouders 

en Ties mee naar buiten 
genomen. 

                                                                        

Pieter Burgers 
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Thuis haalt vader een ladder ze wikkelen hem in een deken en 

leggen hem op de ladder. Vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen 

niet komen zolang de aanvallen voortduren. Zij en dokter De 

Visser hebben hun handen vol aan alle gewonden, die in de 

Schakel binnen gebracht worden.  
Vader, moeder en Ties Burgers gaan met hun zoon op de ladder 

onderweg naar het noodhospitaal in de Voorstraat. Onderlangs de 

Molenstraat loopt een pad. Het is nauwelijks meer dan een 

karrespoor. Als ze bij het slootje komen houdt het pad op. Vader 
neemt Piet op zijn rug en Ties houdt zijn been vast, dat nog met 

enkele spieren aan zijn lichaam vastzit. Zo waden ze door de 

sloot. Piet, die een tijdlang stil geweest is, zegt opeens: “Moeder, 

ik denk dat ik  dood ga.” Geen van zijn familieleden is in staat 
erop te reageren. 

In de Schakel aangekomen snelt een zuster hen tegemoet. Piet 

wordt op een bed gelegd en de dokter werpt een blik op hem en 

kijkt dan naar Piet Verhoeven, die ook net binnengebracht is. 

“Help eerst Piet Burgers maar, dokter, want hij is nog jong!”  zegt 
Verhoeven resoluut. De dokter had onmiddellijk gezien dat hij 

niets meer voor de jonge kerel kon doen. In de kelder van de 

Schakel worden lichtgewonde burgers behandeld. Vader en 

moeder gaan samen naar beneden.  
“Ooooh, ik heb het zo koud! Ah, wat heb ik een kou, zuster!” 

bibbert Piet. Vrouw Otto- van de Ree, die naast hem ligt zegt de 

zuster dat ze haar deken maar aan Piet moet geven. Terwijl die 

zich over haar heen buigt om de deken te pakken, fluistert ze:    
“Hij zal het niet redden.”   

Vader en moeder Burgers zijn geroepen om snel bij Piet te 

komen. Als ze er net zijn, stopt zijn ademhaling.  

Daar sta je dan als ouders van een gezonde jongen, die een uur 
geleden nog zong. En nu is hier geen dominee en ook geen 

pastoor. Ze zijn op elkaar aangewezen. Ze delen hetzelfde 

verdriet. 

 

Hendrik Nijhoff 
 

Even later komt Hendrik Nijhoff naar hen toe en condoleert hen. 

“Als het straks kan, komt er voor Piet een kist en dan kan hij 

begraven worden zodra het veilig is.” Hij biedt hen aan om mee 
naar zijn huis te gaan. Naar hun eigen huis terugkeren kan niet, 

want daarvoor is het veel te gevaarlijk buiten. Het is dan ook niet 

bekend, dat hun huis zwaar te lijden heeft gehad van het geschut.  
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Onder de vloer van Nijhoffs werkplaats bevindt zich een 

schuilkelder. Het luik wordt geopend en een walgelijke lucht stijgt 

op. Het is voor al die mensen in de kelder goed dat het luik even 

open gaat en er zuurstof binnen komt.  

 
Wanneer Ties en zijn ouders er een poosje zitten, horen ze dat 

hier ook twee Engelse soldaten binnen zijn, die hier in de buurt 

met een parachute geland zijn. Daarom mag niemand het pand 

verlaten. Ties heeft een wond aan zijn arm en moet twee keer per 
dag naar dokter De Visser. Dan gaat Hendrik Nijhoff altijd even 

mee. Altijd als er 

iemand even uit 

moet, kan dat 
alleen onder 

begeleiding van 

Nijhoff. Hij wil voor 

alles voorkomen 

dat iemand 
onbedoeld iets te 

veel zegt. 

Op 3 november 

was het laatste dag 
van felle gevechten 

in Fijnaart. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Mon en Cees v.d.Mast  1945 voor de 

gehavende R.K.kerk 
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Oorverdovend was het lawaai toen de torens van de hervormde 

en katholieke kerk naar beneden kwamen. De mensen in de 

duistere kelders vroegen zich wanhopig af wat er toch gaande 

was. ’s Avonds was het relatief rustig. De mensen konden hun 

schuilplaatsen verlaten. Het gevaar was voorbij, maar de diepe 
angst nog niet. Het verdriet in veel families was groot. In 

Duitsland te werk gestelde mannen waren nog niet terug. Zouden 

ze nog wel komen?  

Op A 207 woonde de familie Koomans van de Dries en hoewel ze 
niet ruim behuisd waren, mochten Piet, Leuntje en Ties bij hen in 

huis komen.  

 

 
Ook Gijs komt weer thuis 

 

Na veel omzwervingen is Gijs weer teruggekeerd naar het 

Brabantse land. In Oud Gastel komt hij zijn overbuurjongen 

tegen, Bertus Zopfi, van de winkel op de hoek. Gijs was blij een 
bekende te zien en vroeg hoe het thuis was. Bertus vertelde dat 

Piet de aanvallen bij de bevrijding niet overleefd had, ondanks het 

verblijf in de schuilplaats. Gijs was aangeslagen door het nare 

nieuws. Het weerzien met zijn ouders was heel fijn, want zij 
hadden elkaar gelukkig nog. Minder aangenaam vond hij het 

nieuws, dat zijn meisje intussen met een ander getrouwd was. 

Maar ach, de tijd heelt alle wonden, al blijven sommige littekens 

zichtbaar.  
Moeder Leuntje heeft nooit met iemand gesproken over de dagen 

in de schuilkelder en het moeten loslaten van haar jongste zoon. 

Het waren haar man Piet en zoon Ties, die met Anneke Nieuwkerk 

trouwde en die haar verteld hebben hoe die dagen verliepen. Voor 
Leuntje was dat veel te moeilijk, te pijnlijk en verdrietig. 

 

 

J.C. Burgers- Nieuwkerk, 2019 

 
 

 

 

 
 

 

Wat gebeurde er met Marinus Roks 
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Op 9 juli 1946 is ten gevolge van een granaatscherf in het St. 

Ignatius ziekenhuis te Breda overleden Marinus Roks geboren te 

Fijnaart op 23 Juli 1916. Hij is tijdens de bevrijding op 4 

november 1944 gewond geraakt. Het ouderlijk huis op Boerendijk 
5 stond recht in de vuurlinie van de Engelsen in Oudenbosch en  

Standdaarbuiten en de Duitsers in Fijnaart. Het huis is gedeeltelijk 

kapot geschoten. Het hele gezin (broers en zussen) met kleine 

kinderen schuilden onder in de kelder. Deze werd gedeeltelijk 

geraakt, door een granaat, maar dankzij het handelen van 
Marinus Roks zijn er toen geen doden gevallen. Hij heeft nl. in zijn 

eentje een vallende muur tegen gehouden, zodat de muur niet op 

de kleine kinderen zou vallen. Daarbij is hij dus gewond geraakt 

door de granaat. Hij werd in zijn been geraakt. Na de bevrijding 
moest het huis weer opgebouwd worden. Er was geen arts of ze 

konden niet naar het ziekenhuis voor een behandeling. Waarom 

hij met die scherf in zijn 

been is blijven lopen 
weet ik niet precies. Wel 

weet ik dat het later is 

gaan ontsteken en 

woekeren en dat hij een 

half jaar in Breda in het 
ziekenhuis heeft gelegen. 

Dit weet ik omdat mijn 

vader altijd vertelde, dat 

hij iedere dag na het 
werk op de fiets naar 

Breda reed om zijn broer 

te bezoeken. En mijn 

vader kennende heeft hij 
dat ook inderdaad 

gedaan. Uiteindelijk is 

Marinus Roks overleden 

aan een bloedvergiftiging 
ten gevolgen van de 

granaatscherf. Helaas 

was er in die tijd nog 

geen antibiotica. Hij is 29 jaar geworden. 

 

De terechtstelling van Anthonis Willemse Spruyt 
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ook  wel 'Den Brouwer' genaamd. 

 
Spruyt ontplooide zijn activiteiten in Vlaanderen, Brabant en 

Zeeland. Voornamelijk maakte hij zich eerst schuldig aan dieverij, 

wat later uitmondde in moorden. In 1618 zat de man gevangen in 

de 'diefput' van het gloednieuwe Fijnaartse Dorpshuis, dat in 1616 
was aanbesteed. De 'diefput' bestond uit twee kelders, de een wat 

groter dan de ander. Deze laatste was alleen toegankelijk via een 

bovenluik, waarin bovenlangs gevangenen konden worden 

neergelaten. Deuren waren niet aanwezig, zodat ontsnappen 
onmogelijk was. Bij het verhoor bekende Spruyt al snel kleine 

delicten, doch de ondervragers vermoedden meer misdaden. Om 

dat uit hem te krijgen liet de Schepenbank de beroepsbeul Mr. 

Ludofs overkomen uit Bergen op Zoom. Met hem aan het werk 

was er vlug resultaat. In de aanwezigheid van de leden der 
Schepenbank bekende de verdachte, in een ruzie onder invloed 

van drank, een man te hebben doodgestoken. Verder bekende hij 

ook een man met een mes van achteren te hebben gedood en 

beroofd van geld. Toen de duimschroeven wat harder werden 
aangedraaid bekende Spruyt nog een moord. Die had hij in 

opdracht van een zekere Adriaan Broeren uitgevoerd te 

Vlissingen. Broere, ongehuwd en samenwonend met zijn zus had 

het meisje Mayken zwanger gemaakt, maar wilde haar absoluut 
niet trouwen. Hij bood Spruyt de verkoop van twee gemeten land 

aan en nog wat gouden en zilveren penningen. Na tweemaal 

gevraagd te zijn had Spruyt toegestemd en vervolgens sneed hij 

het meisje de keel door op een stille weg nabij Vlissingen. Voor de 

leden van de Fijnaartse Schepenbank was dit alles voldoende 
bewijs de man te veroordelen tot de doodstraf. Op tien januari 

1618 werd op het Boerengors aan de waterkant nabij de Blaak 

een schavot opgericht met daarop een rad, ook wel wiel 

genoemd. Daarop werd de veroordeelde vastgebonden. De beul 
nam plaats, nam de ijzeren staaf ter hand en begon vanaf de 

voeten en zo naar de bovenbenen net zo lang te slaan totdat alle 

botten waren gebroken. De geschiedenis vermeldt niet of Spruyt 

op dat moment nog bij kennis was, maar mocht dat zijn geweest, 
dan zouden zijn armen en de ribben aan de beurt zijn gekomen. 

Meestal was een verdachte dan al overleden aan inwendige 

bloedingen. Was het nog niet gelukt het leven uit een lichaam te 

slaan dan volgde met een grote ijzeren hamer de genadeklap. 
Het hoofd van Spruyt werd afgehakt en op een lange paal gezet. 

Dit ter waarschuwing aan de bevolking. Het lichaam werd op de 
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begane grond op een tweede rad gelegd, waar het maandenlang 

bleef liggen totdat er enkel nog verbleekte botten te zien waren. 

Dit geschiedde vanwege bijgeloof, maar ook ter waarschuwing.  

 

Een terechtstelling bracht ook financieel gewin, zowel plaatselijk 
als regionaal. Onder andere het aangeleverd hout voor het 

schavot en het 

opbouwen en 

afbreken ervan. 
Dan was er 

paard en wagen 

nodig voor aan 

en afvoer van al 
het materiaal 

met op de 

vonnisdag het 

vervoer van de 

veroordeelde 
naar de 

executieplaats. 

Dan was er nog 

vergoeding 
nodig voor de 

aanwezige 

rentmeester, 

ambtenaren en 
soldaten. De 

grootste post 

betrof de beul. 

Drie keer reisde 
beul Ludofs van 

Bergen op Zoom 

naar Fijnaart en 

verbleef er in totaal vijf dagen.   

P.R. 
 

 

 

 
 

Bezoek aan Oud-Vossemeer 
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Terug in de tijd 

 

Voor ik ga vertellen over onze excursie naar Oud-Vossemeer, 

gaan we eerst ver terug in de tijd. In 1620 vertrok nl. het eerste 

schip met emigranten uit Nederland en Engeland naar ‘de West’. 
Op het eiland Manhattan werd Nieuw-Nederland gesticht en deze 

naam werd spoedig omgezet in Nieuw-Amsterdam. Dit was dus 

een Nederlands overzees gebiedsdeel. Later is dit New York gaan 

heten. Misschien zijn ergens de namen genoteerd van de 
passagiers en als het al zo is, dan zijn deze registers verloren 

gegaan. Er brandde zeker in die tijd nogal eens een pand af, met 

alles wat zich daar in bevond. 

De berichten uit ‘de Nieuwe Wereld’ waren kennelijk gunstig, want 
halverwege de 17e eeuw vertrokken Hollandse families naar 

Nieuw-Amsterdam. Daar moest wel voor betaald worden. De 

arme werkman maakte de overtocht dus niet.  

Ook in het Zeeuwse Oud-Vossemeer was doorgedrongen, dat er 

een fantastisch land op nieuwe bewoners wachtte. Zo gebeurde 
het dat er enkele families (van)  ‘t) Roosevelt inscheepten. Ze 

vestigden zich in Nieuw-Amsterdam en daar breidden de families 

zich in de loop van de tijd uit. Ze trouwden en kregen kinderen, 

die weer trouwden en zo ging dat maar door. 
 

President Theodore Roosevelt 

 

Hij werd geboren op 27 oktober 1858. In zijn jeugd leed Theodore 
(Teddy) aan astma en andere kwalen. Hij wilde geen leven van 

nietsdoen leiden en ging studeren aan de Harvard universiteit. 

Voor de presidentsverkiezingen van 1900 was hij de running 

mate van president William McKinley en werd gekozen als 
de 25e vicepresident van de Verenigde Staten. Op 14 september 

1901 overleed president William McKinley na een moordaanslag 

en Roosevelt volgde hem op. Tijdens de presidentsverkiezingen 

van 1904 werd hij de eerste voormalig vicepresident, die gekozen 

werd voor een eigen termijn na de dood van zijn voorganger. In 
1906 ontving Roosevelt als eerste Amerikaan de Nobelprijs voor 

de Vrede. 

Teruggaand in de tijd kan aangenomen worden dat Roosevelts 

voorouders afkomstig waren van het Zeeuwse eiland Tholen. Een 
document dat de verbinding onderschrijft is er niet meer, maar 

daar kan eigenlijk niet aan getwijfeld worden. Theodore was dol 

op de natuur en hij heeft gezorgd voor de bescherming ervan in 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_presidentsverkiezingen_1900
https://nl.wikipedia.org/wiki/Running_mate
https://nl.wikipedia.org/wiki/Running_mate
https://nl.wikipedia.org/wiki/William_McKinley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vicepresidenten_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vicepresident_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/William_McKinley
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_presidentsverkiezingen_1904
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_presidentsverkiezingen_1904
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nobelprijs_voor_de_Vrede
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de Nationale Parken. Op jacht zou hij nooit een berenjong 

schieten en om die reden is de teddybeer naar hem genoemd. 

Overigens noemde zijn naaste familie hem nooit bij zijn bijnaam 

Teddy. Hij overleed op 6 januari 1919.  

 
De andere president Roosevelt 

 

Franklin Delano Roosevelt, bekend als FDR, werd geboren in 

1882. Hij bezocht de Harvard universiteit, deed een rechtenstudie 
en werd lid van de Democratische partij. Bekendheid kreeg hij 

vooral door de New Deal, het omvangrijk hervormingsprogramma 

in de Grote Depressie. Omdat hij in zijn jeugd polio had gehad, 

waren zijn beenspieren verzwakt en werd hij afhankelijk van een 
rolstoel. Hij was president van de VS van 1933 tot aan zijn 

overlijden in 1945.  

Franklin  D. Roosevelt trouwde in 1905 met Eleanor Roosevelt, 

zijn verre nicht (in de vijfde graad). Zij was ook een nichtje van 

Theodore Roosevelt.  
In 1941 hield FDR een 

toespraak over de Vier 

Vrijheden (Four Freedoms) en 

op het grasveld naast de 
protestante kerk van Oud-

Vossemeer  staat het 

monument De Vier Vrijheden: 

Vrijheid van meningsuiting, 
Vrijheid van godsdienst, 

Vrijwaring van gebrek en van 

Vrees. Op deze vier 

basiselementen zijn de 
Universele rechten van de 

Mens gebaseerd. Om het jaar 

worden wisselend in 

Middelburg en in New York 

prijzen uitgereikt aan de verdedigers van de mensenrechten. 
Wanneer de uitreiking plaatsvindt in Middelburg, bezoekt o.a. de 

familie Roosevelt steeds de plaats, waar ruim tweehonderdvijftig 

jaar eerder de voorouders het polderland verlieten. 

  
 

Het Roosevelt Informatiecentrum 
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Wij werden op vrijdag 18 oktober jl. ontvangen met koffie en thee 

in het Huijs van Roosevelt aan de Raadhuisstraat.  

Bas nam onze groep mee naar buiten en vertelde over het 

monument de Vier Vrijheden. 

Daarna gingen we naar het 
Informatiecentrum in het 

Ambachtsherenhuis aan de andere 

kant van het plein. Daar volgde 

nog meer uitleg. Daarna liepen we 
een klein stukje naar de plaats, 

waar het huis van de voorouders 

Van ’t Roosevelt gestaan heeft. 

Daar staat nu een alledaags huis. 
Jammer dat het oude huis niet 

herbouwd is.  

 

 

 
 

 

Ter afsluiting 

 
De dertien deelnemers 

hebben een 

interessante en 

leerzame middag 
gehad. Was u er niet 

bij, dan kunt u altijd 

nog zelf naar Oud-

Vossemeer gaan. Of u 
nou met de auto gaat, 

of op de (elektrische) 

fiets, een koffiestop bij het Huijs van Roosevelt is een goede 

keuze. Voor een rondleiding is een afspraak met Bas zó gemaakt. 

Het is niet voor niets dat er touringcars vol Amerikanen vanuit 
Amsterdam naar Tholen komen!                      Wilma de Jong  

 

 

 

Voorjaarsexcursie 
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Op vrijdag 20 maart 2020 is een excursie gepland naar het Van 

Goghhuis in Zundert. Op 30 

maart 1853 werd Vincent van 

Gogh geboren in Zundert. Op 

de plaats van het Vincent van 
Goghhuis stond de oude 

pastorie van de Nederlands 

Hervormde Gemeente. Hier 

woonde Vincent tot zijn 16e 
jaar. Ervaar waar Van Goghs 

persoonlijkheid en 

kunstenaarschap zijn 

geworteld!  We worden 
verwacht om 14.30 uur en 

krijgen een rondleiding. De 

totale kosten bedragen € 9,00 

voor bezoek en rondleiding. Na 

het bezoek drinken we ergens 
in Zundert nog een kopje koffie. Aanmelden: voor 1 maart 2020 

bij Jan Dierks, email: dierksjan@gmail.com of 0168-462986. 

 

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

 
Winterbuffet 2020 

 
Ook deze winter organiseert uw Heemkundige Kring een 

winterbuffet. U bent van harte welkom in de Fendertse Hoeve op 

vrijdag 28 februari 2020 om 18.00 uur.  Er zijn drie stampotten, 

rode kool en salade met 
o.a. frites en 

krielaardappeltjes en 

diverse soorten vlees.  

U ontvangt hier 
binnenkort meer 

informatie van. 

 

 
 

 

Levensverhaal van Antonius (Toon) Nagtzaam 

deel 2 

mailto:dierksjan@gmail.com
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  De punt van Gribaltar  

 

10 december 

Zieken van boord 

in de haven van 

Gibraltar. 

11 december 
Malta en Sicilië 

12 december. De 

Afrikaanse kust 

14 december. 
Port Said naar 

het Suezkanaal 

en Golf van Suez. 

15 december.  
Gezicht op de Berg Sinaï 1300 meter hoog 

 

16 december. Rode zee. 

18 december Golf van Aden en de Stad Aden  

19 december. We verlaten Aden richting Sabang.  
23 december ontmoette de H.M Evertsen in de Indische Oceaan 

25 december. Ceylon hier slecht eten, viskoppen soep, de overste 

weigerde dit te eten 

26 december Sabang in zicht 
27 en 28 december Sabang de Groene Bananen.(Mooie foto, s) 

29 december We vaarden langs de kust van Sumatra 

30 december 

Kust van 
Maleisië. 

Singapore in 

zicht. 

31 december 
Straat Banka.                 

     

 

 

 
 

 

Einde van de reis naar Ned. Indië van A. Nagtzaam 

 
In de Straat Banka werden we gedebarkeerd op een groot 

landingsvaartuig ‘De Albatros’, dat ons naar Palembang bracht. 

Daar zijn we overgestapt op een kleiner landingsvaartuig, dat ons 
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Kampong Soekarami in 2005 

weer naar Peibum bracht, een klein gehucht met een hele grote 

barak. Daar gingen we om klokslag 24 uur aan wal. Ik hoorde 

veel geknal en dacht begint het nu al. Maar het K.N.I.L. schoot 

het nieuwe jaar 1948 in. 

 
Verblijf op 

Sumatra. 

Op 1 januari 

1948 
kwamen we 

aan in 

Peibum.  

Onze eerste 
post. Daar 

kregen we 

onze eerste 

echte tropen oefeningen 

en moesten we 

klimatiseren. Op 19 
januari 1948 heb ik nog 2 vrouwen gered uit de Moesi. De Moesi 

is een hele grote brede rivier met vele brede zijtakken, die komt 

vanaf de bergen op Sumatra en stroomt dwars door Palembang 

naar de Zuid Chinese zee. Op 23 februari 1948 vertrek ik uit 
Peibum naar Talang Patoetoe. Daar kregen we een tropen 

training. Vertrek van Talang Patoetoe naar Soekarami [daar is die 

grote bagage/uitrusting kist gemaakt]. Op 16 april 1948 werden 

we overgeplaatst naar Sekiyu. Op 10 Mei 1948 met de boot naar 
Moeare te Ladang.  

 

 

Daar hebben we erg veel patrouille gelopen. Moeare te Ladang 
ligt aan de Batang Are Leko. 3 juni 1948 hebben we daar een 

[Menikah] Indischë trouwpartij mogen meemaken.  

Van  4 juni 1948 tot 9 juni 1948 hadden we verlof en zijn naar 

Palembang gegaan.  

Op 27 juni 1948  ben ik opgenomen met dysenterie in het 
ziekenhuis Zoeka Cerna te Tubenan. Dit was een klein ziekenhuis 

welk bij een rubberplantage behoorde. 
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Ons verblijf (barak) in Peibum, 2e verdieping 4e kamer was mijn 

verblijfplaats 

 
Op 9 juli 1948 met ontslag uit het ziekenhuis. Ik kreeg enkele 

weken lichte dienst. Van 11 tot 18 juli 1948 op dienstreis naar 

Sekajoe. Munitie en granaten ophalen voor de Mortier, 19 juli een 

oefening met scherp op de rivier. We moesten met scherp vanaf 
een landingsvaartuig schieten. Was niet gemakkelijk om te 

richten, het schommelde wel een beetje.  Daarna vertrek naar 

Oelah Patje bij 7 R.I. We hebben daar veel geoefend en we 

hadden er de controle van het rubber, dat vanaf de Demarcatielijn 
werd aangevoerd. Daar werden we verder klaar gestoomd voor de 

2e militaire actie. Dit door vele kleine patrouilles en meerdaagse 

acties, die we daar liepen langs de demarcatielijn. Op 29 

december 1948 begon de 2e militaire actie. 
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AGENDA WINTER/VOORJAAR 2019/2020 

 

 

Bevrijdingstentoonstelling: 

 
Zoals u al in dit blad heeft kunnen lezen is vanaf 1 november de 

tentoonstelling te bekijken gedurende 

de openingstijden van de Heemkundige 
Kring. 

 

 

 

 

 

 

 
Winterbuffet: 

 

Zet de datum van 28 februari vast in uw agenda want dan is er 

weer een overheerlijk winterbuffet. 

 

Voorjaarsexcursie: 
 

 

Op vrijdag 20 maart 2020 is een excursie 

gepland naar het Van Goghhuis in 
Zundert. Zie voor meer informatie in dit 

blad. 

 

 

 

 
 

Lezingen cyclus: 
 

Er is weer een lezingencyclus van de Mastboom-Brosens Stichting 

gestart. Het thema van dit seizoen is Plekken van Plezier. 
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