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Ledenblad juli 2019 
Verschijnt elke 4 maanden (maart juli 

en november) 
 

Van de voorzitter 
 
Uw Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen is de 
laatste maanden weer vol met activiteiten. U hebt 
waarschijnlijk geen idee wat het betekent om in de 

komende maanden twee keer een quiz te organiseren 
en daarnaast ook nog een nieuwe tentoonstelling over 

de bevrijding van Fijnaart en Heijningen in te richten, 
waar aandacht geschonken wordt aan alle 
overledenen op het grondgebied van Fijnaart en 

Heijningen in de 2e WO. Met grote regelmaat ziet u in 
Fendert & Klundert Lokaal onze vragen om meer 
informatie over slachtoffers uit onze plaats, waar we 

meer over willen weten. Het is aangrijpend wat 
mensen ons vertellen. Mogen wij u vragen als u 

informatie heeft over slachtoffers uit onze plaats, die 
gestorven zijn tijdens de 2e WO, om deze informatie 
met ons te delen, zodat deze informatie niet voor de 

toekomst verloren gaat. Iedere informatie, hoe klein 
ook, is van belang. Lees ook de vragen, die wij stellen 
via Fendert & Klundert Lokaal. Wij danken u bij 

voorbaat voor uw medewerking. Nu ik zojuist het 
woord “medewerking” geschreven heb, sta ik stil bij 

de vraag die mij al een paar keer gesteld is: we 
hebben extra hulp van onze leden nodig! Verder in uw 
ledenblad leest u hier meer over! Schroom niet om u 

aan te melden. Het is slechts voor enkele uren als u 
maar weinig tijd hebt! O ja, de reiscommissie van uw 
Kring heeft de jaarreis 2019 ook uitgestippeld. Het 

is/wordt steeds moeilijker om een reis te organiseren 
waar onze leden nog niet geweest zijn. Toch denken 

we dat we erin geslaagd zijn om een reis te maken 
waarin iedereen “aan zijn trekken “ komt. Ook hier 
leest u meer over in uw ledenblad. Ook het najaar 

middaguitje is geregeld. Maar weinig mensen weten 
dat belangrijke Amerikaanse presidenten uit Oud-
Vossemeer komen. Ga dus mee op reis in het 

verleden van deze Amerikaanse presidenten!  Rest 
mij u een fijne vakantie te wensen en alle goeds voor 

de komende tijd! 
 
PS Vergeet niet de quilt tentoonstelling te bezoeken. 

Bezoeken kan tot eind augustus! 
 

    Jan Dierks 
 
 

Colofon 
Dit is een publicatie van de 

Heemkundige Kring Fijnaart 

en Heijningen. Zie ook: 

www.heemkundigekringfijnaar

tenheijningen.nl 
 

Nummer 74, juli 2019 

 

 

Redactie: Ineke Bisschops en 

Carla Molendijk-Stam   

Inleverdata kopij: uiterlijk 4 

weken voor de verschijnings-

datum van de Nieuwsbrief. 

Contactgegevens van Carla: 

Tel.: 0168-462900 of e-mail: 

carlamolendijk@hotmail.com  

 

Het lidmaatschap bedraagt 

minimaal 15,- euro per jaar 
 

Bestuurssamenstelling: 

Jan Dierks, voorzitter 

Tel.: 0168 462986 

Wilma de Jong, secretaris 

Tel.: 0168 462297 

E-mail: wiljo44@planet.nl 

Piet Roks Mzn, 

penningmeester 

Tel.: 0168 463775 

Ab Bienefelt, vice vz. 

Piet Roks Pzn, lid 

 

Erelid: Jan Maris 

 

Postadres secretaris: 

Appelaarseweg 8, 4793 EK 

Fijnaart 

 

Documentatiecentrum: 

Veluwestraat 2, 4794 AB 

Heijningen. Tel. 0168 464935  

Open: dins- en donderdag 

van 14.00 van 16.00 uur of 

op afspraak. Tel. 462297  

E-mail: heemkring-

fh@kpnmail.nl 

 

Bankrekeningnummer : 

NL79RABO0144953978 
 

http://www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl/
http://www.heemkundigekringfijnaartenheijningen.nl/


2 

 

'Over leven en liefde in het Brabantse land'  deel 1 

 
Pieter Smits woonde tot zijn zesde jaar in Fijnaart 
op Kadedijk 5. Hij verhuisde met zijn ouders, 
broertje en twee zusjes naar Breda nadat hun 
winkel in kantoorbenodigdheden, uitleenbibliotheek 
en speelgoedafdeling, september 1939 failliet werd 
verklaard. In zijn latere leven werd Pieter 
onderwijzer en vervulde vele bestuursfuncties. 
Laten we hem nu aan het woord.  

 
 
“Aanvankelijk dreven vader en moeder samen de winkel, maar na 
enige tijd trad vader als 
vertegenwoordiger in dienst 
bij een drukkerij in Joure. 
Deze had een voor die tijd 
revolutionaire vinding 
ontwikkeld en daarop patent 
gekregen, namelijk de 
spiraalbinding. Met de 
producten van deze drukkerij 
ging vader als 
handelsreiziger op pad in 
Midden- en Zuid-Nederland. 
Dat betekende elke dag per 
fiets naar het dichtstbij 
gelegen spoorstation (Oudenbosch) en dan het land in. Moeder 
stond dus vanaf die tijd alleen in de winkel. Als het erg druk was 
sprong een dienstmeisje wel eens bij.  
Een winkelsluitingswet bestond volgens mij toen nog niet, 
hetgeen betekende dat op allerlei momenten zich klanten melden. 
Als gezin rustig eten was er vaak niet bij. Eet ik daarom nog 
steeds zo vlug?  
 

 
Vader de hele dag weg, moeder druk met de winkel, dat 
betekende dat wij als kinderen weliswaar niet werden 
verwaarloosd, maar toch wel veel onze eigen weg moesten 
zoeken. Dat deed ik dan ook volop. En omdat ik om een of andere 
reden niet naar de kleuterschool hoefde had ik veel tijd voor 

 Het ouderlijk huis, Kadedijk 5 



3 

mezelf. Mijn moeder had dus grotendeels de zorg voor het 
huishouden en de winkel. Dat moest wel een forse taak zijn 
geweest. Ik herinner me nog goed de was op maandag. Moeder 
stond extra vroeg op om maar op tijd klaar te zijn met de grote 
was. Dampende wasketel op het kolenfornuis, dat de enige 
warmtebron in het hele huis was.  
Dan het schrobben van de was met een harde borstel op de plank 
en tenslotte het aan de lijn hangen in de achtertuin. Daags 
daarop volgde dan nog het strijken met de op het fornuis warm 
gemaakte strijkijzers.  

 
's Zaterdags was de baddag. Om beurten in 
de teil in de woonkamer, want een badkamer 
hadden we niet. Vooral je oren niet vergeten! 
Dan het 'goeie goed' aan met de vermaning 
'je niet vuil te maken' ging je naar buiten 
naar je vriendjes. Gewoonte was het dan om 
in de loop van de middag bij je grootouders 
langs te gaan, want daar lag voor elk 
kleinkind een koperen cent te wachten. Voor 
een paar centen kon je bij de snoepwinkel 
van vrouw Kers, jawel … 'zoethout voor een 

cent' kopen. Mijn centen waren altijd supersnel uitgegeven, in 
tegenstelling tot mijn broer en zus. Ik was toen al een enorme 
snoeper. 
 
In de zomer verscheen op zaterdagavond een frietkar in het dorp. 
Die werd opgesteld in het centrum van het dorp. Voor de somma 
van vijf cent kreeg je een puntzak frites.  Het dragen van het 
'goeie goed' was eigenlijk al een opmaat naar de zondag. Op die 
dag gingen de volwassenen en grotere kinderen `s morgens naar 
de kerkdienst in de Hervormde Kerk. De kleine kinderen werden 
ondergebracht in de zondagsschool. De rest van de zondag werd 
doorgebracht met familiebezoek en een wandeling. Er was in het 
dorp voor een kind van alles te beleven. Vooral op het gebied van 
handwerk was er veel te zien. Ik kon kiezen uit drie 
timmerwerkplaatsen, een van een oom, een van een buurman 
wat verderop en een timmerfabriek achter ons huis. 
 
In die laatste werkte een oom van mij. Vooral dit bedrijf was voor 
die tijd hypermodern, want het beschikte al over elektrische zaag- 
en freesmachines. Ik weet het merk nog: firma Röder en Verbeek.  
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Iets verder de dijk op, nu nummer 34, stond de kruidenierszaak 
van oom Klaas en tante Adriana. Aanvankelijk nog een 
ouderwetse kruidenierswinkel waar de meeste artikelen nog met 
de hand werden afgewogen op een weegschaal met gewichten en 
daarna in puntzakken verpakt. Bij deze oom en tante logeerde ik 
later heel veel bij mijn bezoeken aan Fijnaart, omdat hun zoon 
Piet, mijn leeftijd- en naamgenoot, mijn speelkameraad was.” 
 
In het volgende ledenblad verschijnt de tweede helft van het 
verhaal. 
 
 

 
 

     WdJ 

Klaas Smits en zijn vrouw Adriana 
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Scannen op verzoek 

 
Het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) heeft een 
gratis scannen-op-verzoek-service. Via onze website vraag je 
archiefstukken aan om te laten scannen, daarna zijn ze digitaal te 
bekijken en te downloaden. 
Hoe kun je scans aanvragen? 
Je kunt scans aanvragen van archiefstukken, waarbij een 
scannen-op-verzoek-knop staat.    
Die ziet er zó uit: 
 
 
Hoe snel komen je scans 
beschikbaar? 
We streven ernaar om 
scans binnen vier 
werkdagen na ontvangst van 
je verzoek beschikbaar te 
maken voor downloaden. 
Bouwtekening vallen hier 
buiten, vanwege auteursrecht 
en privacywetgeving 
publiceren wij die niet op de website. Als je scans gereed zijn, 
sturen we je via e-mail een link waarmee je deze kunt 
downloaden.  
 
 
Hinderwetvergunningen en dossiers van de Kamer van 
Koophandel 
We streven ernaar om scans binnen drie weken na ontvangst van 
je verzoek beschikbaar te maken voor downloaden. 
Vanwege auteursrecht en privacywetgeving publiceren wij 
Hinderwetvergunningen en dossiers van de Kamer van 
Koophandel niet op de website. Als je scans gereed zijn, sturen 
we je via e-mail een link waarmee je deze kunt downloaden. 
Overige archieven 
 
Niet bij alle archiefstukken staat de scannen-op-verzoek-knop. Je 
kunt scans aanvragen van: 

- Archiefstukken uit overheidsarchieven die ouder zijn dan 
110 jaar 
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- Archiefstukken uit particuliere archieven die ouder zijn dan 
110 jaar én waarbij we toestemming hebben voor het 
scannen en via de website publiceren. 

 
Archiefstukken die beperkt openbaar zijn of die in een slechte 
materiële staat verkeren, kunnen we niet voor je scannen. 
In het geval van een afwijzing van je scanverzoek krijg je 
natuurlijk bericht met een uitleg. 
 
Vragen?  
Heb je hulp nodig of heb je vragen? Je kunt altijd contact met ons 
opnemen, telefoon 073-6818500, e-mail vragen@bhic.nl en chat. 
en in archieven, scans aanvragen, archiefstukken online bekijken 
  
  
**************************************************** 

 
 

Help uw Heemkundige Kring- uw hulp is hard 
nodig! 

 
U hebt in het voorwoord kunnen lezen dat we hulp nodig hebben. 
Met de huidige vrijwilligers kunnen we alle werk niet aan!  
  
Wij vragen uw hulp bij de volgende activiteiten: 
*Assisteren bij de twee quiz avonden op woensdag 28 augustus 
en vrijdag 22 
november 2019 
*Helpen bij de 
opbouw van de 
bevrijdingstentoonst
elling 
*Schilderen van de 
buitenzijde van de porta cabins 
*Deelname aan bestuursvergaderingen ( 8 ochtenden per jaar ) 
 
Meldt u aan bij volgende emailadressen: sjaakann29@ziggo.nl of 
dierksjan@gmail.com of bel 462986 of 0628062146   
 

Alvast zeer bedankt voor uw hulp! 

 

mailto:vragen@bhic.nl
mailto:sjaakann29@ziggo.nl
mailto:dierksjan@gmail.com
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Beste Leden, 

 
Op vrijdag 6 september voert de jaarlijkse dagreis van de 
Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen u naar de zestiger 
jaren van de vorige eeuw. Wij bezoeken de plaats Zichem, de 
geboorteplaats van Ernest Claes, de schrijver van het boek De 
Witte, de Abdij van Averbode  en het mooie stadje Diest.  
Een dag vol met interessante culturele bezienswaardigheden.  
In Diest kunt u zelf bepalen wat u gaat doen.  
Reisinformatie: 
Vertrek    : 07.45 uur 
Koffie / gebak    : 10.00 uur 
Rondleiding in Zichem  : 10.45 uur   
Koffietafel     : 12.30 uur 
Rondleiding Averbode  : 13.30 uur 
Vrije besteding in Diest  : 15.30 uur 
Naar Hoogerheide  : 17.00 uur 
3- gangen diner   : 18.30 uur 
Thuis om 20.45 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze geheel verzorgde reis met koffie/gebak, koffietafel, diner en 
kosten rondleiding kost leden: € 65,00 en niet leden € 70,00. 
Meldt u tijdig aan, er kunnen slechts 50 personen mee door 
€ 65,00 of € 70,00 per persoon over te maken op banknummer: 
NL79RABO0144953978 met vermelding: jaarreis  
Voor de goede orde: alleenstaande leden mogen een introducé 
meenemen tegen de ledenprijs. 
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Op 18 oktober 2019 naar Oud-Vossemeer 

 
 

 

 
 Op die middag gaan we naar 
de roots van een paar 
belangrijke Amerikaanse 
presidenten, die waarvan de 
voorouders uit Oud-Vossemeer 
kwamen. U krijgt een 
uitgebreide uitleg over de 
familie Roosevelt, een korte 
wandeling door het dorp en een 
( belangrijk ) bezoek aan het 
Roosevelt museum in die 
plaats. 
Meldt u aan via email: 
dierksjan@gmail.com of 
telefonisch 462986. De kosten 
van deze middag zijn € 7,00 
per persoon, excl. eigen 
verteer. We zijn in Oud-
Vossemeer tussen 14.00 en 
14.30.  

  
Franklin D. Roosevelt                                                 
 

 
 
 

 
 

 

mailto:dierksjan@gmail.com
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Het leven van alledag 

 
Annegreet van Bergen (*1954) heeft na het doorlopen van het 
lyceum economie gestudeerd. Ze heeft in de Volkskrant en 
Elsevier geschreven 
over economische en 
maatschappelijke 
onderwerpen. In 2000 
schreef ze het boek De 
lessen van burn-out, 
en waarschijnlijk was 
ze nog niet bekend bij 
een groot publiek. Dat 
veranderde in één klap 
toen De gouden jaren 
verscheen in augustus 
2014. Die boeken 
waren niet om aan te 
slepen, want in januari 2015 was het boek al aan de 11e druk 
toe!  
Talloze gewoontes en voorwerpen worden beschreven in dit 
geweldige boek. Zoveel uitspraken die de tijd van toen weer doen 
herleven. Je voelt je als het ware weer kind. In de jaren vijftig en 
zestig had praktisch iedereen nog een kolenkachel in huis. Dat 
betekent dat het op de verdieping ijskoud was boven, met 

ijsbloemen op de ramen. Water uit de 
kraan was ook koud, maar toen de geiser 
en de boiler hun intrede deden was dat 
voorbij. Hoewel, het kwam ook nog wel 
eens voor ‘dat het warm water op was’ in 
gezinnen met een boiler. De voorraad heet 
water was nl. beperkt. 
Meisjes leerden allemaal breien, naaien en 
verstellen. Tegenwoordig wordt er niets 
meer versteld, je kunt wel zeggen dat de 
meesten de term verstelgoed niet meer 
begrijpen.  
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Weet je ook nog dat er dames waren bij wie je nylonkousen kon 
brengen waar een ladder in zat, dan werd de kous onzichtbaar 
hersteld en dat kostte dan een kwartje. Later raakte de nylonkous  
 
(je had ze met en zonder naad aan de achterzijde) uit de gratie 
en gingen alle vrouwen panty’s dragen. Kwam daar een ladder of 
een gat in, dan verdween die in de afvalbak.  
Veel tienjarigen hebben vandaag de dag al een telefoon. In de 
jaren ’60 waren er nog weinig gezinnen met een toestel en daar 
kwamen toen regelmatig mensen uit de buurt bellen. In de regel 
gaven ze als dank een kwartje.  
De 350 pagina’s van dit boek staan boordevol herinneringen aan 
de jaren van onze jeugd. Daar zijn veel foto’s aan toegevoegd en 
stuk voor stuk getuigen ze van de nostalgie. Geen wonder dat er 
een massa reacties op het bureau van 
Annegreet terecht kwamen. Ze leverden 
zóveel informatie op dat een tweede boek 
niet kon uitblijven. Hierin verwerkt ze een 
groot deel van de bijdragen van anderen. 
In dit deel, dat de titel kreeg Het goede 
leven passeren ook andere onderwerpen 
de revue. Italianen, Grieken, Turken en 
Marokkanen werden in grote groepen naar 
ons land gehaald om hier te komen 
werken.  
Door wetenschappelijke inzichten en 
technische mogelijkheden kwam het ene 
‘gemak’ na het andere in ons leven. Dat 
maakte ons rijker dan we ooit voor 
mogelijk gehouden hadden. Was de 
zondag altijd een rustdag voor onze 
(groot)ouders, nu is het voor velen een dag van actie. Beide 
boeken zijn in de (online) boekhandel te koop voor € 19,95 en 
voor € 7, - heb je een e-book. Tip: koop met een vriend(in) of zus 
allebei een boek en ruil met elkaar als het eerste uit is. 
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Een aanwinst voor onze vereniging! 

 
Kadastrale Hulpkaarten  
 
Het Kadaster in Breda had honderden meters archiefdozen vol 
met hulpkaarten staan. Tegenwoordig zijn die allemaal 
gedigitaliseerd en dus snel te raadplegen zonder naar de doos te 
gaan zoeken en daar het gewenste vel papier uit te vissen. 
Weggooien is -meestal- zonde, dus het Kadaster vroeg of het 
BHIC, het provinciaal archief in ’s-Hertogenbosch, er 
belangstelling voor had. Dat hadden ze niet, want ook hun ruimte 
is kostbaar. 
 

Toen kwamen de hulpkaarten 
beschikbaar voor de 
Heemkundekringen in de 
provincie. Dat was nogal een 
organisatie, want het ging om 
heel veel dozen. Alles voor Oost-
Brabant ging naar een centrale 
plaats en alles voor het westelijk 
deel van de provincie werd naar 
Oud Gastel gebracht. Daar werd 
per kring klaargezet wat men 

mee mocht nemen. Voor Fijnaart en Heijningen ging het om 10 
dozen. Daarin zaten mappen met tekeningen van alle kavels in de 
Sectie A t/m V. 
Voor onze heemkundige kring is de collectie zeker van belang. We 
kunnen nu de eigendom van kavels en panden opzoeken. Wie 
benieuwd is naar de geschiedenis van zijn woonhuis bijvoorbeeld, 
kan bij ons zijn licht komen opsteken. Het gaat om hulpkaarten, 
en daarop staat per blad één eigendom. Dat kan een erf met huis 
en bedrijfsgebouwen zijn, maar ook een klein woonhuisje. In het 
eerste geval kun je direct herkennen om welke boerderij het gaat, 
in het tweede geval zul je het kadastraal nummer moeten weten.  
Weet je het kadastraal nummer, dan kun je in het Markiezenhof 
gaan opzoeken in de kadastrale legger wie de eigenaren van een 
pand achtereenvolgens waren. In korte tijd weet je wie het 
gebouw in bezit gehad heeft. De naam van de huurders staat 
meestal niet ingevuld. Voor de belastingen maakt het ook niet uit 
aan wie het gebouw verhuurd is.  
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U kunt met een hulpkaart ook nagaan waar percelen lagen die in 
akten en andere stukken vermeld zijn of opsporen of er 
erfdienstbaarheden van kracht zijn of waren. 
De kadastrale legger is geheel 
geautomatiseerd. Je kunt invullen om 
welke plaats het gaat en vervolgens 
de letter van de sectie. Dan het 
nummer en dan komt tevoorschijn 
welke aktes er allemaal betrekking 
hebben op dit onderwerp, een 
woonhuis bijvoorbeeld. 
Het is ook nog mogelijk om alle 
digitale prints op te slaan op een 
meegebrachte usb-stick. Dit kost u 
helemaal niets!  
Zeker als u nog nooit eerder zoiets 
ondernomen hebt, is het een beetje 
onwennig, maar u kunt hulp krijgen 
van een archivaris, die de weg weet 
in de computer en met liefde en 
plezier staat hij of zij u terzijde. 
Tussentijds even pauzeren en wat 
eten? Beneden is er een ruimte waar 
u koffie en thee mag pakken. Dat kunt u niet meenemen in de 
studiezaal. Alleen papier, schrijfmateriaal en een usb-stick mag u 
bij u hebben. Dat maakt het natuurlijk wel overzichtelijk! 
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De tol aan de Zwingelspaansedijk 

 
 
Weten jullie iets van de Tol? 
Een van onze leden vroeg onlangs of wij wat wisten van ‘de tol 
aan de Zwingelspaansedijk’.  
We hebben het er met elkaar over gehad. Aan het eind van de 
Noordlangeweg, vroeger ook wel de Platteweg geheten, loopt de 
weg op om aan te sluiten op de Zwingelspaansedijk. Midden op de 
weg stond een paal, maar het kan ook een lichtmast o.i.d. 
geweest zijn. Het verkeer moest dus altijd om dat middelpunt 
heen. Dat was zogezegd de voorloper van de rotonde. Omdat ze 
daar zo kort moest draaien, werd dat punt ‘de tol’ genoemd. Dat 
was de verklaring die we er voor konden vinden. 
 
Tolheffing, tolbaas, tolboom 
Zowel het lid dat de vraag gesteld had, als ik meende dat er méér 
te vinden moest zijn. Een blik op de kaart van 1860 leerde dat er 
nogal wat plaatsen waren waar een ‘Tol’ was. 
Behalve op de driesprong van de Langeweg en de 
Zwingelspaansedijk, was er een halverwege de Boerendijk, om 
precies te zijn tussen de Tweede Kruisweg en de Oude Stoof, een 
aan de Oude Kerkstraat in Standdaarbuiten, een aan het eind van 
de Kerkstraat in Oud Gastel en een aan de Zevenbergse Poort in 
Klundert. Daar is een pand genaamd Het Tolhuijs en dat zullen de 
meeste wel kennen. Het is een pension geweest, later een 
visrestaurant en nu is het een gasterij, een andere 
eetgelegenheid.  
Wie kent er niet De Wouwse Tol aan de A58 ter hoogte van Heerle 
en de Tolberg, een wijk in Roosendaal? Er waren ooit nogal wat 
plaatsen waar je als passant je portemonnee moest trekken.  
 
Topotijdreis.nl 
Zoek de website van Topotijdreis maar eens op. Daar vind je 
landkaarten van de laatste 200 jaar. Met de tijdbalk kun je 
schuiven (van onder naar boven en terug). Zoek daar Fijnaart 
maar eens op en van daaruit bekijk je de omgeving. Persoonlijk 
kan me op deze website heel lang amuseren. Je kunt er zóveel op 
vinden. Waar bebouwing was, hoe de weg liep en hoe dat 
veranderde, plaatselijke benamingen, etc.  
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Dit vind je op Wikipedia: 
Tol werd vanouds geheven op wegen en waterwegen. Het betrof 
in het algemeen een soort belasting, vergelijk het 
woord: tollenaar. Ook bij het passeren van grenzen werd tol 
geheven, daar komt het Duitse 
woord Zoll voor douanepost vandaan. Soms was er sprake van 
diefstal: een roofridder kon van zijn burcht de scheepvaart in de 
gaten houden en geld van de schippers eisen voor de doorvaart. 
Later werd tol geheven op verschillende punten van doorgaande 
wegen, zoals de Steenweg op Luik. Er werd 
een slagboom (ook: barrier of barreel genaamd) opgesteld nabij 
een tolhuis. Vaak was een en ander ook voorzien van 
een herberg en een uitspanning. De opbrengsten van de tol 
werden gebruikt om de weg aan te leggen en te onderhouden, en 
om in het onderhoud van de tolgaarder te voorzien. Ook bij de 
scheepvaart kent men iets dergelijks in de vorm 
van bruggeld en sluisgeld. Hiervan werd de brugwachter, resp. 
de sluiswachter onderhouden.  
 
Voor de doorgang door grote waterwerken als het Suez- en 
Panamakanaal moet tol worden betaald. Het gaat daarbij om 
aanzienlijke bedragen. 
 
En verder nog: 
Tot in de twintigste eeuw waren tolwegen in Nederland zeer 
gebruikelijk. Waar de aanleg of het onderhoud van wegen niet 
(volledig) uit algemene middelen werd gefinancierd, werd dit 
bekostigd door tol te heffen voor het gebruik van de weg. Tot in 
het begin van de 20e eeuw hadden gemeenten tolheffingen op 
alle vervoermiddelen. De heffing gold zelfs voor voetgangers en 
vee. De tolhuizen stonden vaak bij begin van de gemeentelijke 
hoofdweg.  
Onder Koning Willem I werd in 1815 tol geheven volgens een vast 
stramien. Om de 5 kilometer ongeveer (een uur lopen) kwam een 
tolhek en wel zo dat steden zich altijd in het midden van een 
dergelijke afstand bevonden. De eerste tol bevond zich op 2,5 km 
vanaf de stad of dorp. Er was ook een abonnement beschikbaar 
voor hen die de tolboom vaak moesten passeren. Soms kon je het 
passeergeld afkopen voor een heel jaar tegelijk. 
Wie waren er vrijgesteld van tolgeld? Dat hadden o.m. de 
paarden van het Koninklijk Huis, bewoners van boerderijen, 
molens en bedrijven die zich binnen 2,5 km van de tol bevonden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tollenaar_(beroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Douane
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofridder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenweg_op_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tolhuis_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitspanning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluisgeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugwachter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluiswachter
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In de tweede helft van de 19e eeuw kwamen particuliere 
spoorlijnen beschikbaar, waardoor het gebruik van de traditionele 
vervoermiddelen waarover eeuwenlang tol werd geheven; 
de diligence en trekschuit, sterk afnam en daarmee ook de 
tolgelden. De opbrengst van de zeven tollen op de weg tussen 
Den Haag en Haarlem nam bijvoorbeeld af met 70%. Dit had als 
gevolg dat het aantal tollen sterk daalde. Uiteindelijk werden op 1 
mei 1900 alle rijkstollen afgeschaft.  

Gemeentelijke en particuliere tollen gingen echter verder en 
stelden toltarieven op voor 
vervoermiddelen stoomtram, fiets en later de auto. Sommige 
tollen bleven bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog. Maar op 1 
april 1953 heeft de Nederlandse regering de laatste gemeentelijke 
tollen afgeschaft. 

 

Wilma de Jong 

Informatie: Wikipedia en Topotijdreis.nl 

 

 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diligence
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekschuit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoomtram
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fiets
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auto
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
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Op de foto L> R Toon van Gaas, Nico 
Nagtzaam, Piet Nagtzaam, Toon Nagtzaam, 
Rien Voet, Jan Nagtzaam, Toon Verheijen. 

 
 

Levens verhaal van Antonius (Toon) Nagtzaam 
 
Geboren op 19 november 1927 te Heijningen. Gemeente Fijnaart 
en Heijningen. Als zoon van Petrus Nagtzaam en Johanna Maria 
Verheijen. Wonende in wijk D no. 19, nu de Oude Heijningsedijk 
135. 
Ons gezin bestond uit vader en moeder en 7 jongens en 3 meisjes 
Nicolaas Johannes (Nico) * 31-12-1918 t 03-06-1994 Brüggen 
Dld, Johannes Nicolaas (Jan) * 29-2-1920 t 14-4-2015 Medenblik, 
Margaretha Elisabeth (Greet) *4-6-1921 t 19-05-1980 
Roosendaal, Elisabeth Margaretha *24-3-1923 t 4-5-1951 
Fijnaart, Johanna *5-12-1924 t 18-10-2007 te Roosendaal, 
Marinus (Rinus)* 2-11-1926 woont in Teteringen, Antonius (Toon) 
*19-11-1927 woont in Haarlem, Adrianus (Janus) * 13-8-1929 t 
24-08-2016 Nagele, Gerardus (Geert) * 3-5-1931 woont in 
Fijnaart, Petrus (Piet) *27-9-1932, t 28-02-2013 Breda. 
Op ongeveer 4 jarige leeftijd ging ik naar de kleuterschool. Hierna 
naar de lagere school. Daarna ben ik gaan werken bij de boer in 
de zomer. In de winter werkte ik met mijn 2 oudere broers bij 
mijn vader en we rooide of kapte we bomen in opdracht van een 
klompenfabriek of houtzagerij. Ook deden we wel eens andere 
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werkzaamheden, bijvoorbeeld grasmaaien, koren maaien en vlas 
plukken, aardappelen rooien, oogsten, enz. Mijn vader nam dat 
werk aan, wij verdienden er dikwijls heel veel mee. Op 10 mei 
1940 brak de oorlog uit De Duitse troepen kwamen op de 12 mei 
1940 in Heiningen. De legerwagens en rupsvoertuigen werden 
onder de bomen geplaatst. De soldaten kochten de winkels leeg. 
Ze waren heel vriendelijk. Tijdens de oorlog moesten we bomen 
rooien voor de Duitse Werhmacht. Veel wagens reden namelijk op 
een houtgenerator. Op de 2de Pinksterdag liep voor de haven van 
Willemstad een boot met Belgische krijgsgevangenen op een 
mijn. Het massagraf ligt vlak aan het water. Het is genaamd “Het 
Hoofd” in Willemstad.  
Boven het Hollands Diep waren er geregeld hevige luchtgevechten 
tussen Duitse en Engelse jagers. Op een keer het was zondag 13 
juni 1943 landen een Duitse jager die was geraakt bij ons op 
ongeveer 300 meter voor de deur. (hoek Oude Heijningsedijk en 
de Heijningseweg) De piloot stapte uit en zei. Het is gewoon een 
hel daar boven. (Zie boek HK Fijnaart en Heijningen no. 18 blz. 
66). 
 
De evacuatie en de bevrijding van de Oude Heiningse dijk. 
In maart 1944 moest de Oude Heiningsedijk in opdracht van de 
Duitse Weermacht worden ontruimd Ik ging met mijn vader en 
moeder, 2 zussen en 2 broers naar een zuster van mijn moeder in 
Oud Gastel, 2 broers en een zus naar een oom van mijn vader in 
Standdaarbuiten, broer Janus naar een oom in Dinteloord en 
broer Rinus naar Chaam. In oktober 1944 zijn we clandestien 
terug gegaan naar de Oude Heijningsedijk. We waren benieuwd 
hoe er alles uit zou zien en wat we aan zouden treffen. Eind 
oktober 1944 begonnen de beschietingen van de geallieerden. Er 
werden tientientallen granaten op het kruispunt afgeschoten 
(gelukkig vele blindgangers) In de nacht van 3 op 4 november 
1944 na een hevige beschieting kwam er een Canadese soldaat 
met de bajonet op het geweer onze schuilkelder in gelopen en 
werden we bevrijdt. Op de dijk is die nacht nog hevig gevochten. 
Dat konden we vaststellen aan een huis dat helemaal verwoest 
was en ook veel schade aan andere huizen. Ook enkele dode 
soldaten hebben we toen gezien. Ook heb ik de volgende dag bij 
boer Masseurs deze woonde aan de kruising Molenstraat, Oude 
Heijningsedijk en Oudemolensedijk net voor kapper Rombouts 
een boerenkar vol met gesneuvelde Duitse soldaten zien staan. 
Ze lagen over elkaar op die kar nog in uniform.  
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Tot zover onze en mijn bevrijding. 
 
In juni 1947 werd ik opgeroepen voor de militaire dienst. Na een 
opleiding van 6 maanden in het Markiezenhof / Court Heyligers 
kazerne in Bergen op Zoom zijn we op 4 december 1947 met het 
troepen schip De Sloterdyk naar Sumatra gezonden.  
 
 

Mijn reis naar Indië. 
 

4 december 1947 vertrokken we met de Sloterdyk vanuit 
Rotterdam. 
 
 

 
 

 
 

MS SLOTERDYK 
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Sinterklaas en 
Zwarte Piet aan 
boord 
In vol ornaat mag 
men wel zeggen. 
 

 
Aan boord zaten de onderstaande onderdelen op deze reis. 
 

04-
12-

1947 

 3e Regiment 
Infanterie / 5e 
Bataljon 

34/53/689 Nederland 
Ned. 
Indië 

04-
12-

1947 

 34e Cie Aan- en 
Afvoertroepen 

8/17/240 Nederland 
Ned. 
Indië 

04-
12-

1947 

 2e Cie 
Gewondenvrv 

9/31/253 Nederland 
Ned. 
Indië 

04-
12-

1947 

 Det.Dep. Naz. 
Indië 

6/4/12 Nederland 
Ned. 
Indië 

04-
12-

1947 

 Dep. Naz. 2e Div 
Art. 

34/30/6 Nederland 
Ned. 
Indië 

           
 
5 december het krijt rotsen bij Dover 
6 december. Storm in de Golf van 
Biskaje. 
7 december. Sinterklaas aan boord. 
8 december. Spaanse kust.(Vuurtoren 
van Sint Vincent) 
9 december. Passeerde we de 
vuurtoren bij Kaap Finistère in het Zuid 
Westelijke puntje van Portugal.  
 
 

 
 

 
 

 
Wordt vervolgd          CK/ib 
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Agenda zomer/herfst 2019 

 
 

Jaarreis:   
 

Op vrijdag 6 september voert de jaarlijkse dagreis van de 
Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen u naar de zestiger 
jaren van de vorige eeuw. Wij bezoeken de plaats Zichem, de 
geboorteplaats van Ernest Claes, de schrijver van het boek De 
Witte, de Abdij van Averbode  en het mooie stadje Diest.  
Meldt u zo snel mogelijk aan om teleurstelling te voorkomen, zie 
verdere informatie in dit blad. 

 
Excursie: 

 
Op 18 oktober 2019 gaana we naar Oud-Vossemeer waar 
de roots van een paar belangrijke Amerikaanse presidenten, die 
waarvan de voorouders uit Oud-Vossemeer kwamen. 
 
 

Tentoonstelling: 

 

 
Vergeet niet de quilt tentoonstelling te bezoeken. Bezoeken kan 
tot eind augustus! 

 
 

Fendertse week: 
 

Hou ook in uw agenda de data vrij dat de Fendertse week van 27 
t/m 31 augustus weer wordt gehouden waarbij natuurlijk ook de 
Fendert Kwis niet ontbreekt. De datum van de Kwis is 28 
augustus. 
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