
1 

Ledenblad maart 2020 

Verschijnt elke 4 maanden (maart, juli 

en november) 

Van de voorzitter 
 

U ontvangt het ledenblad van uw Heemkundige Kring 

al vroeg in de maand maart en niet zonder reden. Op 

19 maart a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering 
gehouden en het is gebruikelijk dat u tenminste 14 

dagen voor deze datum een uitnodiging voor deze 
vergadering ontvangt. De informatie en tevens 

uitnodiging treft u elders uitvoerig in dit blad. Kom 

naar deze vergadering en verneem nadien hoe namen 
in het verleden tot stand gekomen zijn. 

Vanzelfsprekend schenken we aandacht aan 25 jaar 
Algemene Ledenvergadering van uw Kring. U heeft 

uitgebreid in kranten kunnen lezen dat de collega 

heemkundige kringen erg te spreken waren over onze 
organisatie van de Regionale Heemquiz. Volgend jaar 

wordt deze verzorgd door de Heemkundige Kring uit 

Klundert. In dit blad leest u over soldaat 1e kl. Pieter 
Adriaan Agterdenbos. Een van de 19 Fijnaartse-en 

Heijningse soldaten, die in de 2e WO en in Indië 
gesneuveld zijn. Over hen wordt uitvoerig stilgestaan 

in onze bevrijdingstentoonstelling, die zeker tot 5 mei 

bezocht kan worden. Een bezoek meer dan waard! 
En: voor onze leden staat om 15.00 uur de koffie 

klaar! Onze archivarissen zijn druk bezig om het 
archief, waaronder alle aanwezige  boeken, 

overzichtelijk te rubriceren en digitaal vast te leggen. 

Nog steeds ontvangen wij graag uw overbodige oude 
informatie en foto’s van familieleden, die u anders 

zou weggooien, maar waar vaak nog heel veel 

informatie over Fijnaart en Heijningen in terug te 
vinden is. Ik mocht zojuist thuis weer een doos en tas 

ontvangen waar beslist weer bruikbare zaken voor uw 
Kring in verborgen zitten! Op 6 februari jl. bezochten 

leerlingen uit groep 7 van ’t Kompas uit Heijningen de 

Watersnoodwoning/Museum. Zij hadden op internet 
zwart/wit foto’s gemaakt van de jaren 50 en zij 

kwamen aan de hand van deze foto’s  in kleding van 
de jaren 50 de gemaakte foto’s “naspelen” in de 

Watersnoodwoning. Een heel bijzondere ervaring die, 

vaak met behulp van een “regisseur” digitaal werd 
vastgelegd.  Een jongen miste nog een ouderwetse 

“billentikker“, maar die konden we zo uit onze 
kledingkast halen. Graag verwacht ik u op onze 

feestelijke jaarvergadering op 19 maart a.s. 

 
Jan Dierks 
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De “Palmboomdivisie“ en militair Pieter Adriaan 

Agterdenbos 
 

Voorinformatie 

 
In de huidige bevrijdingstentoonstelling van uw Kring wordt o.a. 

de informatie getoond van 19 gesneuvelde Fijnaartse-en 

Heijningse militairen, gesneuveld in de 2e Wereld Oorlog, die na 

de ellende in Europa, elders nog verder ging …. 
De meeste lezers weten dat er na de 2e Wereld Oorlog nog een 

oorlog begon voor onze Nederlandse militairen in Indonesië. In de 

2e WO beloofde Japan aan de Nationalistische Beweging van 

Indonesië, waarvan o.a. Soekarno leider was,  dat Indonesië een 

vrij land zou worden en niet meer een kolonie zou zijn van 
Nederland. Een dag na de Japanse overgave, werd op 17 

augustus 1945 een onafhankelijke republiek Indonesië 

uitgeroepen door Soekarno en Hatta, de leiders van deze 

beweging.  De Nederlandse Staat stuurde in oktober 1945 de 
eerste OVW’ers ( Oorlogsvrijwilligers ) naar Indonesië. Deze 

OVW’ers  hadden zich aangemeld om de Japanners uit 

Nederlands-Indië, na de capitulatie, te verdrijven. Dit was echter 

niet nodig, maar ze werden toch in oktober 1945 naar Indonesië 
gezonden. Zij 

mochten echter 

pas in maart 

1946 aan land. 

Ze waren 
tegengehouden 

door het 

geallieerde 

opperbevel, dat 
na de Japanse 

capitulatie, onze 

kolonie 

bestuurde! Na 
deze 

vrijwilligers 

werden in 1946-1947 en 1948 alle dienstplichtige Nederlandse 

militairen naar Indonesië gezonden om deze kolonie voor 
Nederland te behouden.  
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Pieter Adriaan Agterdenbos 

 

Pieter was een van vele militairen van de lichting 1946, zoon van 

Johannes Agterdenbos en Adriana Slikboer (beiden verdronken op 
01.01.1953), geboren op 22.12.1926. Na een opleiding in 

Nederland vertrok hij op 5 februari 1947 als militair van de 

Palmboomdivisie ( soldaten van de lichting 1946) aan boord van 

de “Johan van Oldebarneveld “ en arriveerde op 5 maart 1947 in 
Batavia. Daar aangekomen werd hij ingedeeld bij een 

bewakingsbatalj

on van de D 

divisie. Na een 
korte opleiding 

en een lichte 

bewapening 

werd hij echter 

ingezet bij een 
normale 

infanterie 

eenheid. Hij 

heeft o.a. 
gediend onder 

Lt. Kononel J. 

Geerts en J. 

Janssen. In juni 
1947 werd het 

bataljon 

gelegerd te 

Tandjong Priok 
voor de 

bewaking van 

de haven en de 

controle op 

smokkel en 
diefstal.  Nadien 

is hij met zijn 

bataljon in 

diverse 
gebieden van 

Indonesië geweest en in zeer moeilijke omstandigheden zijn taak 

vervult.   
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Vanaf 23 februari 1949 was hij gelegerd in  Ketanggoengan. In de 

omgeving van deze plaats is hij als soldaat 1e klas op 4 maart 

1949 overleden.  Er is helaas niets bekend, ondanks diverse 

onderzoeken, hoe hij om het leven is gekomen. Vanzelfsprekend 

is hij een van de oorlogsslachtoffers van de gemeente Fijnaart en 
Heijningen en is hij te zien in de huidige bevrijdingstentoonstelling 

van onze Heemkundige Kring. Zijn graf is op het Ereveld Candi, 

Semarang in Indonesië. 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gedeeltelijk info: Wikipedia 
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De Kozakken komen! 
 

In de krant van augustus 1947 

stond dat we iets spectaculairs 
gaan beleven op zaterdag de 

23e. Om kwart over twee begint 

de sensationele gastvoorstelling 

van Arno J. Klein’s wereld-

beroemde Djiguiten Kozakken.  
 

1947 

De R.K. Jonge Boerenstand van 

Fijnaart heeft hen uitgenodigd op het 
terrein van Rijvereniging ‘Graaf 

Moretus’ op de Nieuwe Molen onder 

Fijnaart.  

De mannen tonen met hun paarden 
een staaltje van stoutmoedige 

ruiterkunst, een ware sensatie! De 

Ruiters des doods brengen 

wonderbaarlijke presentaties! Met 

deze woorden worden de kunsten 
van de ruiters aangeprezen in het 

krantenbericht.  

Toegangsprijzen bedragen ƒ 1,50 en 

ƒ 1,25. Voor kinderen en militairen 
geldt een speciale prijs, nl. 75 cent. 

 

Eerdere optredens 

In 1928 werden enkele 
voorstellingen in Nederland gegeven 

en het duurde tot de zomer van 

1935 voordat ze opnieuw drie 

maanden in Nederland op 
verschillende plaatsen optraden, 

o.m. in Breda en Oudenbosch. In een economisch moeilijke tijd 

met  nauwelijks amusement of eenvoudig vertier voor het volk, 

biedt het optreden van de Kozakken even afleiding.  

Een jaar later waren er optredens in Oirschot en Moergestel en in 
1937 was het gezelschap in Gilze en verder op plaatsen buiten 

Noord-Brabant. 
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Vanaf 1938 was het te onrustig in Europa en werden er geen 

demonstraties meer gegeven. Pas in 1947 trokken de Kozakken in 

de zomermaanden weer door het land.  

Eind augustus was het bezoek aan Fijnaart aan de beurt. Er is 
geen verslag gemaakt voor de krant en we hebben er geen foto’s 

van gevonden, maar het kwam wel steeds op hetzelfde neer. De 

foto’s die elders gemaakt zijn, zouden ook van hier kunnen zijn.  

 
De demonstratie 

Nadat de komst van de 

ruiters met muziek is 

aangekondigd, stormt de 
groep het terrein op. Ze 

brengen prachtige 

staaltjes van ruiterkunst. 

Terwijl het paard in 

razende galop rent, 
buitelen deze 

onverschrokken ruiters 

achterover van het zadel, 

ze liggen op de nek van 
het jachtende paard, 

springen op en af, staan rechtop in het zadel, kruipen zelfs onder 

de buik van het paard langs, het is ongelooflijk! 

 
Dan volgt de kleine en later de grote piramide. Het is verbazend 

mooi, deze prachtige stand op de ruggen van de paarden te zien. 

De bovenste man, die op de schouders van twee anderen staat, 

houdt zijn handen geklemd om een vlaggenstok. Als een 
wervelwind stormen de twee paarden voorwaarts, de vlag waait 

uit en wappert om de bontmutsen van de kozakken die wilde 

kreten schreeuwen.  

De lichten gaan uit en op het midden van het terrein wordt een 

grote hoeveelheid stro aangestoken. Door de vlammen wordt de 
omgeving grillig verlicht. Wilde kreten worden gehoord en in 

razende galop stormen de paarden op het vuur af en springen 

door de intussen hoog oplaaiende vuurhaard.  

 
Als tot slot de lichten weer aan gaan, zitten de kozakken rustig op 

hun prachtige paarden en defileren langs het publiek. Een 

dankbaar handgeklap van de tevreden toeschouwers klinkt. 
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Het laatste vlammetje dooft uit, en werkelijk, de Djiguiten 

Kozakken hebben gereden als ruiters des doods. U hebt intussen 

vast al begrepen dat Djiguit (spr. Dzjigwiet) het Russische woord 

is voor ‘moedige man’. 

 
Een toevalligheid 

In Roosendaal werd in 2019 

in een woonhuis het oude 

behang van de muur 
afgetrokken. Soms kwamen 

er grote stukken los. Achter 

het behang, dat duidelijk van 

rond 1950 dateert, worden 
kranten zichtbaar. Wie een 

beetje nieuwsgierig van aard 

is, bekijkt eens goed wat er 

allemaal te lezen valt. 

Advertenties van winkeliers, 
van wie de namen ons niets 

meer zeggen, bekende namen ook, en hé, kijk daar nou: de 

mededeling van de organisatie dat Djiguiten Kozakken optreden 

op de Nieuwe Molen bij Fijnaart.  De Roosendaler, vrijwilliger van 
de Heemkundekring daar, neemt het stuk afgescheurde behang 

mee en geeft het aan ons. Het bericht is dan wel wat beschadigd, 

maar het is goed leesbaar en iets bijzonders. We gaan op zoek 

naar meer informatie over de Djiguiten Kozakken en kunnen daar 
nogal wat over vinden.  

 

Wie zijn de Djiguiten Kozakken?  

Zij zijn oorspronkelijk allen officieren van de voormalige Wit-
Russische ruiterregimenten, die de vermaardheid bezaten, dat 

alleen de allerbeste ruiters uit het grote Russische rijk hier lid van 

konden worden. Een tiental van hen, onder leiding van Hetman 

Remejev, verenigde zich en toonden in de jaren dertig en latere 

jaren veertig met enorm succes hun onovertroffen staaltjes van 
acrobatiek en onverschrokken paardrijkunst. Later hebben hun 

zonen hun plaatsen ingenomen. Deze jongens waren als het ware 

in het zadel opgegroeid. 

Zelfs de cowboys, die men hier al kende van films en die ook heel 
wat gewend zijn, durfden in de verste verte niet de gevaarlijke 

toeren uit te halen, die de zonen van de steppe vertoonden. Het is 



8 

ook geen 

circusvoorstelling, maar 

een ongekende 

topprestatie, van 

eenheid van mens en 
dier. 

 

Niet iedereen 

enthousiast 
Er waren ook mensen die 

vonden dat de Kozakken 

hun paarden helemaal 

niet goed behandelden. 
In alle dagbladen verschenen berichten steeds met deze tekst: 

Het Jack-London Verbond is een dierenbeschermingsorganisatie, 

die in 1922 is opgericht maar die nu niet meer bestaat. Daar zijn 

wel andere organisaties voor in de plaats gekomen. Het verbond 

verzette zich ook tegen het vangen, vervoeren en dresseren van 
dieren voor het circus. Dieren lijden hier erg onder, was hun 

overtuiging, evenals de behandeling van de paarden van deze 

heldhaftige ruiters.  

 
Nog éénmaal  

Voor een laatste serie optredens is de groep ruiters nog terug 

geweest in Nederland. Dat was in juni 1964. Verspreid door 

Nederland waren er shows, o.a. in Breda en Dordrecht. Leider 
Osteletzky hield zijn show zo origineel mogelijk, maar het geheel 

had meer weg van een variétéspektakel. Het hoogtepunt waren 

de militaire oefeningen waarbij het voor paard en ruiter aankomt 

op moed en behendigheid. Twaalf leden van de groep waren 
ruiters, de overige dansers en muzikanten, te weten 

balalaikaspelers.  

En dat was echt het allerlaatste wat we hoorden en zagen van die 

moedige mannen, de Djiguiten Kozakken. 

 
We vragen ons af, wie hier wel eens over horen vertellen heeft. 

Was uw vader of opa erbij, of misschien uzelf? Waar lag precies 

het veld van Graaf Moretus aan de Nieuwe Molen?  Alle informatie 

is welkom. U mag het sturen per e-mail of telefoon en u mag het 
komen vertellen in Heijningen. Dan zetten wij een kan koffie!  

Wilma de Jong 
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Regio Kwis 2019 

Vrijdag 22 november kwamen 21 teams van Heemkundekringen 

uit West-Brabant naar De Parel in Fijnaart. Daar werd iedereen 

met koffie en koek ontvangen. 

Om half acht stelde presentator Jan-Willem van Bodegom de 
eerste vraag. Op beeldschermen was de vraag voor alle 

deelnemers te volgen. Iedereen was vol lof over de vragen over 

stijldansen die door een 

zeer kundig paar werden 

voorgedaan. 

 

 

 

 

De vijf juryleden konden het nakijkwerk wel bijhouden. Het bleef 

lang spannend 

wie de meeste 

punten gehaald 
had. Wouw bleek 

Klundert net 

voorgebleven te 

zijn.  

 

 

 Of volgend jaar 

de Heemquiz in Wouw of Klundert gespeeld wordt, dat valt nog te 

bezien. Het wordt Klundert op 27 november a.s. 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

van de 

Heemkundige  Kring  ‘Fijnaart en Heijningen’ 

 
op donderdag 19 maart 2020 om 19.30 uur in ‘t Trefpunt te Fijnaart 
 

 

 A G E N D A 

 
1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van maart 

2019 

3. Bestuursmededelingen 
4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verslag kascontrolecommissie 

De controle is uitgevoerd door de heer J. Maris Wzn en   

dhr. P.J.M  Roks . 
Vaststellen van de Jaarrekening 2019 en benoeming nieuw 

lid Kascontrolecommissie. 

De heer Maris Wzn. heeft nu tweemaal de controle verricht 

en is dus aftredend. 
7. Bestuursverkiezing   

Aftredend en niet herkiesbaar zijn mw. W.  de Jong- van 

der Bol en de heer J.A. Bienefelt.   

Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich 
schriftelijk aanmelden tot daags voor de vergadering bij de 

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

wiljo44@planet.nl 

8. Programma voor dit jaar 
9. Rondvraag 

10. Sluiting     

 

                                               

W.C.J.M. de Jong- 
van der Bol,   

secretaris 
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Vanavond ontvangen wij een spreekster en zij heet Conny van 

den Eijnden. Ze is geboren in Halsteren (*1960) en heeft enkele 

jaren in het onderwijs gewerkt. Daarna werkte ze zo'n 35 jaren 

als boerin mee op een agrarisch bedrijf. 

 
Ondertussen ging ze regelmatig op stap 

met de kinderen en was ze volop bezig met 

genealogisch onderzoek. Verder was en is 

ze  bestuurslid van Vrouwen van Nu afd. 
Hoeksche Waard Oost en de NGV afdeling 

Rotterdam e.o., Verder heeft ze 

belangstelling voor heraldiek, theater en 

creatieve hobby’s. En inderdaad … ze geeft 
ook lezingen.  

 

Het zal vanavond gaan over het ontstaan 

en de betekenis van onze voor- en achternamen. De avond 

verloopt in quizvorm. Enige hilariteit zal zeker niet ontbreken. 
Conny hoopt veel Fijnaarters te ontmoeten in Het Trefpunt. 

 

 

 

Contributie 2020 
 

 Zoals ieder jaar in maart vragen wij u de contributie voor het 

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

ingesloten. De bijdrage voor het lidmaatschap is vastgesteld op 

ten minste €15. Elke euro die we extra van u mogen ontvangen, 
wordt in dank aangenomen. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid 

bij de vereniging en een vlotte overboeking. Mocht u al betaald 

hebben, dan onze dank voor deze betaling en verzoeken wij u om 

deze nota als niet verzonden te beschouwen.                                                         
 

P. M.M. Roks – 

Penningmeester 
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De brief van Hans aan de familie Koomans van 

den Dries 

 
In de jaren van de Duitse bezetting onderhielden de leden van de 

familie Veermans briefcontact met elkaar. Brieven werden 

meegegeven aan chauffeurs of handelaren. Ze gingen de hele 

familie rond, zodat men na verloop van tijd helemaal op de 
hoogte was van alle gebeurtenissen.  

Wie denkt dat het na de eerste week van november 1944 gedaan 

was met de Duitsers hier, zit er toch naast. Hij zat nog heel 

dichtbij, nl. op de Hoekse Waard en op Flakkee. Willemstad was 
allerminst veilig! Feiten die algemeen bekend waren, vinden we 

weer terug in de 15 brieven die we hebben van de familie 

Veermans. Ze zijn nauwkeuriger dan een geschiedenisboek! 

Schrijver van deze brief is Hans Oudkerk, fotograaf in Waalwijk. 
  

Onderstaande brief schrijft hij in juni 1945 naar Niek Koomans 

van den Dries en zijn vrouw Maaike Veermans op B85 in Fijnaart. 

Dat betrof Huize Het Hoekje, Wilhelminastraat 42. Hij richt de 

brief ook aan Opoe, tante Naan en de rest van de familie. 
  

Zo gehoord dat jullie het 

allemaal goed maken en dat 

is heel wat in deze tijd. Nu, 
bij mij is het ook goed. Uit 

Den Haag en R’dam heb ik 

het een en ander van jullie 

gehoord, ook dat oom Hans in 
de Stad is geweest. Verder zal 

ik jullie proberen te vertellen 

hoe we het hier deze winter 

gehad hebben. Half 
september gebon de 

spoorwegstaking en toen ben 

ik meteen maar bij mijn 

meisje in huis gegaan. Begin 

oktober pikten de moffen mijn 
fiets. Half oktober werd de 

aanvoer van elektriciteit en gas afgesneden. Toen begon de 

kokerij op kolen. Begin november kregen we nog een brief uit het 

toen al bevrijde Waalwijk. Ze hadden van ons sinds ons vertrek 
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uit Waalwijk op 15 september niets gehoord en waren ongerust. 

De eterij begon toen al minder te worden, maar we hadden nog 

een paar aardappels en een beetje tarwe. We zaten ’s avonds in 

het donker en gingen om 8 uur naar bed. Na een gezellige 

Sinterklaasavond bij een oliepitje volgde een minder gezellige 6 
december. De moffen waren op mannenjacht, maar ze waren zo 

vriendelijk om eerst een briefje rond te brengen. Alle mannen 

tussen de 17 en 40 moesten zich melden. Als de duvel in mijn 

schuilplaats onder de grond. In een kastje had ik 3 plankjes los 
gezaagd en daar dook ik in het gat, het zeil erover, een paar 

kolen en weg was Henk. Een uur later kwam er een Mof. Wil, mijn 

meisje liet hem het huis zien en weg was hij weer, voordat ik iets 

gehoord had, was hij verdwenen. Ik heb toen nog 3 dagen en 
nachten onder de grond gezeten en toen weer in mijn bed. 11 

december hebben we nog mijn verjaardag gevierd en een prettige 

Kerst en Nieuwjaar bij het licht van onze laatste kaarsen, al was 

de herinnering aan huis schrijnend. Half januari begonnen de 

razzia’s en de kou. We gingen om half 8 naar bed en ik kwam niet 
meer buiten. We gingen iedere morgen een boom omzagen, ik 

hakte en zaagde hem klein en zo kookten we ons eten.  Ons 

voornaamste eten was suikerbieten. ’s Morgens drie hele dunnen 

boterhammen, ’s middags een halve liter soep van de Centrale 
keuken en ’s avonds suikerbieten. Ja, je eet wat als je niets 

anders hebt. De razzia’s hebben geduurd tot eind maart. Als je 

even op straat kwam, voelde je je eigen niet veilig en dus bleef je 

binnen. Half april stierf mijn schoonvader aan ondervoeding, dat 
was een hele toer om hem begraven te krijgen. Het ging nog 

betrekkelijk netjes in een kartonnen kist. Veel fut zal er in ons 

niet meer in. Als je twee trappen op moest gaan werd je duizelig. 

Het hout halen is ook veel minder geworden, doordat we nu 
wonderkacheltjes gebruiken, die Oom Hans uitgevonden heeft. Ze 

zijn zo groot als een melkkoker, en je kookt er een pan 

aardappelen op voor 4 mensen. Het gaat net zo vlug als met gas. 

De bevrijding kwam, en een week later eten en post uit Waalwijk. 

Alles goed, maar het huis was weg. Nog even later kwam er een 
groot pak, meegegeven met een auto. Daar zat veel in, een paar 

heerlijke roggebroden, spek, meel, sigaretten en zo meer. De rest 

komen we binnenkort wel vertellen. De hartelijke groeten van 

Hans 
Hij verbleef op het adres Stuyvesantstraat 85 in Haarlem 
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Gekeuvel 

 
Wie regelmatig Fendert Lokaal leest, zal het zeker gezien hebben, 

de mededeling dat bij de Heemkundige Kring Fijnaart en 

Heijningen het woord ‘keuvel’ onbekend is. Met keuvel bedoelen 

we dus de hoofdbedekking voor dames, zoals die eeuw geleden 
gedragen werd. Toen de roklengte steeg tot halverwege het 

onderbeen was het afgelopen met dit hoofddeksel. 

Een keuvel houdt het midden tussen een muts en een sluier, een 

‘sluiermuts’ zou je kunnen zeggen. Je droeg hem ’s zondags of als 
je naar de fotograaf in de stad ging. In het fotoarchief zitten tal 

van opnamen van personen, burgers van Fijnaart en Heijningen. 

Het aantal dames dat getooid is met een keuvel, is werkelijk net 

te tellen op de vingers van één hand. We gaan eens kijken wie 

daar tegenkomen:     
 

Terwijl Rochus Eland de krant zit te lezen, 

glimlacht zijn vrouw naar de fotograaf die 

passeert.  
Is zij Pietertje Neeltje Endepoel? Of heet 

zij Hendrika Weeda? Haar naam staat niet 

vermeld op de fotokaart. Wie weet kan 

een van de lezers het ons vertellen. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Dan de tweede draagster van een 

sluiermuts, dat is Adriaantje Bresijn. 

Adriaantje trouwde in 1900 op 31 mei in 

Fijnaart met Huibert van Dis. In Fijnaart is 
zij ook geboren. Op de leeftijd van 85 jaar 

overleed ze in 1959 Zevenbergen. Ze 

overleefde haar man wel 31 jaar.  
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Jan van Dis (*1865) trouwde in 1892 met Cornelia Anna Versluijs 

(*1867) die geboren is in Zuid-Beijerland.  Jan overleed in 1951 
in Breda, maar zijn vrouw van een ijzersterk geslacht. Zij 

overleed in november 1964 op de gezegende leeftijd van 97 jaar. 

Haar keuvel lag toen al lang in de kast. 

 
 

 

 

 
Tanneke Jenneke Maris (*1839 in 

Dinteloord) zit hier netjes aangekleed 

en met haar keuvel op met haar man 

bij de fotograaf.  
Tanneke overleed in Dinteloord in 1920 

en haar echtgenoot Leendert Jacobus 

Breure, was vijf jaar eerder in Breda 

overleden.  
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Het hier afgebeelde echtpaar zijn de 

ouders van Pieter Breure, die hiernaast 

staat met zijn vrouw Tanneke Maris. Ze 

trouwden in 1908 in Willemstad. Een 

jaar later is zoon Leendert Jacobus 
geboren. Dochtertje Maaike heeft haar 

vierde verjaardag helaas niet gehaald. 

Tanneke, die weduwe was sinds april 

1937, was een gezonde sterke vrouw en 
toen ze in de laatste week van 1964 

overleed, 91 jaar oud, had ze haar 

keuvel al heel lang in de kast liggen. 

Een foto van een katholieke vrouw met 
een keuvel is niet opgedoken. Volgens 

Lenie Breure van de Oude Heijningsedijk 

droegen zij die ook niet. Tenminste niet 

hier ter plaatse. Als het anders zou zijn, hadden we er ook 

minstens enkele foto’s van kunnen vinden en dat is niet het geval. 
 

Maar dan gaan we enkele kilometers naar 

het westen. Naar Ooltgensplaat op de punt 

van Flakkee, een van de dorpen waar een 
katholieke gemeenschap is. En jawel, daar 

komen we net na de eeuwwisseling nog 

dames tegen met een keuvel. Hier zien we 

de trouwfoto van Cornelis van de Cappelle 
en Johanna P.M. van der Bol uit 1910. De 

andere dame is 

de zus van de 

bruid, Adriana 
C.M. van der 

Bol. In 1904 

was ze 20 jaar en inderdaad, ze 

droeg toen een keuvel bij haar 

zondags goed.   
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Tot slot volgt hier een fragment van een trouwfoto uit 

Steenbergen gemaakt in 1919. Bruid en bruidegom poseren te 

midden van de familie. Eén vrouw heeft nog een keuvel op en vijf 

dames van het gezelschap dragen een poffer, een traditionele 
Brabantse muts, een combinatie van een zg. ondermuts met een 

brede band vol met bloemetjes. Dat 

gaf een bijzonder effect. Het mutsje 

kon makkelijk gewassen worden, de 
bloemenband niet. Voor het wassen 

van veel soorten mutsen was een 

speciale behandeling vereist. Daarvoor 

moest je naar de mutsenwasster. Die 
zorgde ervoor dat de muts op de 

eerste plaats schoon werd en dat hij 

ook pico bello in model gebracht werd 

en dat de eventuele plooitjes er 

minutieus in gestreken werden. Dat 
was vooral bij neepjesmutsen nodig, 

maar die werden door de katholieke 

dames niet gedragen.  
 
Wilma de Jong 
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Dorpshuis / gemeentehuis. 

 
Nu in het voormalige gemeentehuis van Fijnaart en Heijningen 

het notariskantoor  

'Markvliet Netwerknotarissen' is gevestigd, zullen we voor de 

aardigheid eens in het verleden van deze standplaats duiken. 
Nadat de bedijkingen  door de Markiezen van Bergen op Zoom 

waren afgerond, waren Fijnaart en Heijningen een feit. Van 1609 

tot 1611 had prins Maurits het in deze nieuwe contreien voor het 

zeggen, maar via en uitspraak in 1611 kwam het geheel weer toe 
aan de nakomelingen van Markies Jan van Withem. De 

magistraten van Fijnaart en Heijningen vergaderden in die tijd 

meestal in een herberg. Dat bleek geen houdbare toestand en 

daarom maakte men het plan om een dorpshuis te bouwen. In 

1613 begon men met de bouw. Het blijkt een jaar later een fraai 
gebouw met gebrandschilderde ramen door de markies en de 

onderscheiden polderbesturen geschonken. Het gebouw bleek 

echter niet zo best gebouwd. In 1640 waren de leien van het dak 

al zo ver versleten dat die vervangen moesten worden door 
pannen. Dertig jaar later moesten de voor en de achtergevel 

gerestaureerd. Het bleek geen oplossing voor lange duur. Nadat 

in 1700 en 1728 enig hertel was uitgevoerd was men in 1759 

genoodzaakt de voor en de achtergevels uit te breken, om die te 
vernieuwen, inclusief alle kozijnen, en de zolder met de kap te 

renoveren. Na drie jaar, als de  klus is geklaard, zijn de kosten 

tweederde voor Fijnaart en de rest voor Heijningen.  

We maken nu een sprong in de tijd. In 1909 was het 

gemeentehuis zo oud,  gedateerd en in bouwvalige staat, dat  
sloopplannen werden uitgewerkt Voor deze plannen was er geen 

geld. In 1920 werd grond gekocht voor nieuwbouw. Deze beoogde 

nieuwbouw ging niet door vanwege ook een tekort aan geld. Men 

moest dus volstaan met een grote opknapbeurt zodat in 1922 het 
gebouw in en uitwendig grondig werd aangepakt, hoewel de 

voorgevel bleef behouden. Tijdens de bevrijding in 1944 werd het 

pand door artillerievuur zwaar beschadigd. Dat resulteerde in een 

besluit uit 1947 van de raad, om het geheel te vervangen door 
nieuwbouw. De eerste steen daartoe werd op 15 februari 1950 

gelegd, en reeds op 29 september stelde burgemeester P.W. ter 

Haar het nieuwe gemeenthuis officieel in gebruik.  

Tijdens de jaren 70 werd steeds duidelijker dat men uit de voegen 
groeide. Men moest meer werkruimte hebben. Eind 1978 kocht de 

gemeente bardancing 'De Kopermolen en brak het tot de grond 
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toe af. In mei het volgende jaar werden op deze locatie  21 palen 

de grond ingeboord waarna de aanbouw in aanvang nam die 

eindigde met de opening in juli 1980. Toch werd ook hierna de 

kantoorruimte in het gemeentehuis steeds nijpender. Daardoor 

moest gemeentewerken zelfs uitwijken naar 2 panden aan de 
Voorstraat. Zodoende  kwamen de plannen voor nieuwbouw weer 

ter tafel.  

 

 
 
Zover zou het niet komen. Door de onzekerheid van hoe de 

gemeente Fijnaart en Heijningen heringedeeld zou worden, koos 

men voor een tussenoplossing. In de zomer van 1993 plaatste 

men twee voorlopige units zijdelinks van het gebouw, wat 100 m2 
extra kantoorruimte opleverde. Een goede keus want op 1 januari 

1997 ging de gemeente Fijnaart en Heijningen op in een nieuw 

gevormde gemeente met de naam Zevenbergen wat later 

gemeente Moerdijk gaat heten. Bij het nu voormalige 

gemeentehuis werden de aangebouwde units weer verwijderd. Na 
enige tijd te koop te hebben gestaan, ging het pand over naar het 

echtpaar van Lien. Tot 2016 heeft het dienst gedaan als museum, 

waarna in 2018, de nieuwe eigenaren, het Notariskantoor 

'Markvliet Netwerknotarissen',  er hun intrek hebben genomen. 
P.R.  
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Agenda voorjaar/zomer 2020 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bevrijdingstentoonstelling 
 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen is nog tot 5 mei a.s. de 
bevrijdingstentoonstelling te bekijken gedurende de openingstijden 

van de Heemkundige Kring. 

 

 

Lezingencyclus Mastboom 

 
Kijkt u eens op de website van de Mastboom stichting er zijn nog 

verschillende interessante lezingen. 

 

 

Excursies en jaarreis 

 
Er zijn nog geen nieuwe data bekend voor deze activiteiten, u kunt 

nog steeds het formulier dat u per mail heeft ontvangen invullen 

met suggesties. 
 

 

 

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. 


