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Ledenblad juli 2020 

Verschijnt elke 4 maanden (maart, juli 

en november) 

Van de voorzitter 
 
Vandaag, dinsdag 30 juni, probeer ik weer te geven 

wat er in de afgelopen periode bij uw Heemkundige 

Kring is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren. En dat 
is heel wat! Allereerst hoop ik dat u en uw naasten 

van het corona virus verschoond zijn gebleven. Dit 
virus heeft een belangrijke impact gehad op ons doen 

en laten, binnen de samenleving en binnen onze 

vereniging. Direct na het ontstaan van het virus zijn 
bezoekers aan onze interessante 

bevrijdingstentoonstelling weg gebleven en ook de 
watersnoodwoning/museum werd niet meer bezocht. 

De geplande algemene ledenvergadering en het 

bezoek aan het van Gogh museum konden niet door 
gaan. De 1,5 meter maatregel vraagt om aanpassing 

van onze activiteiten. Onze vrijwilligers hebben vaak 

thuis hun werkzaamheden kunnen verrichten, maar 
waren zo nu en dan ook in de porta cabins aanwezig, 

zodat er altijd iedere dinsdag- en donderdagmiddag 
iemand van ons was/is. Nu er geen rondleidingen 

waren, was er tijd om alle aanwezige museumstukken 

in het washok als nieuw te maken. Intussen is de 
regenzijde van de watersnoodwoning geheel 

vernieuwd en met de juiste verf voorzien. Ook zijn er 
nieuwe daken op beide bijgebouwen gelegd. Nu de 

eerste en hopelijk laatste corona golf grotendeels 

voorbij is, durven weer naar de toekomst te kijken. 
Bezoekers aan de watersnoodwoning en 

bevrijdingstentoonstelling zijn in principe vanaf 1 

augustus weer van harte welkom, nadat men zich 
aangemeld heeft. Lees hierover meer in dit ledenblad. 

Uw bestuur is van plan om in september een 
algemene ledenvergadering te houden. Gelet op de 

maatregel van de regering om met mondkapjes een 

busreis te maken, heeft ons doen besluiten dit jaar 
geen busreis te organiseren. In dit ledenblad staan 

weer de nodige verhalen, die uw aandacht verdienen. 
Heel bijzonder is dat er opnieuw een boek geschreven 

is en binnenkort te koop is. Een van onze 

bestuursleden, Piet Roks Pz. heeft het boek 
geschreven. Mij is bekend dat het boek over de 

geschiedenis van Fijnaart en Heijningen gaat. Veel 
meer hierover is te lezen in dit ledenblad. Namens 

alle vrijwilligers van de Heemkundige Kring Fijnaart 

en Heijningen wensen wij u een mooie zomer zonder 
corona- of andere vervelende problemen. 

    Jan Dierks 
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Verhaal van Willy Stoop 

 
Het verhaal dat Willy voor haar kleinzoon opschreef. Hij wilde een 

spreekbeurt houden over de 2e wereldoorlog. Twee dagen werden 

twee jaar. De 2e wereldoorlog was van mei 1940 tot mei 1945. 

Ons land was bezet door de Duitsers. Hun leiders hadden een 
vreselijke hekel, ja haat aan: gehandicapten, zigeuners, maar 

vooral aan Joden. De mensen werden uit hun huizen gesleurd en 

naar concentratiekampen gebracht, waar ze moesten werken 

zonder eten en andere werden vermoord, vergast. Sommige 
probeerden te vluchten. Maar veel zijn er nog opgepakt en 

doodgeschoten. Andere probeerden onder te duiken bij mensen, 

die voor hen wilde zorgen. Op 1 maart 1943 kwam bakker Leo bij 

ons en vroeg of wij goede vaderlanders waren, waarop wij zeiden: 

"We hebben Oranje bloed!" En dan vertelt ze verder. Leo, die 
werkte bij de ondergrondse, vroeg ons of wij een echtpaar, dat in 

gevaar was, een paar dagen in huis wilde nemen. Zijn het Joden 

was de vraag aan Leo. Ja, antwoordde hij. Dat is gevaarlijk. Ja 

was zijn antwoord. Goed, ze mogen voor twee dagen komen. We 
konden niet slapen en zeiden maar telkens: "Waar moeten ze dan 

weer heen?". Om elkaar niet te beïnvloeden besloten we, om op 

te schrijven wat we zouden doen na die twee dagen. Mijn man 

schreef: We moeten vluchtelingen en mensen in nood 
helpen. Ik schreef: Met Gods bescherming zullen wij voor 

hen kunnen zorgen tot de oorlog voorbij is! We wisselden de 

briefjes en waren blij, dat we het met elkaar eens waren. Het 

Joodse echtpaar was dolgelukkig, want ze waren al op drie 

adressen geweest, die het uiteindelijk niet aandurfden. Het was 
echt gevaarlijk! Als je onderduikers had, riskeerde je de 

gevangenis en de dood. We stelden regels op: Respect voor 

elkaars overtuiging. Behulpzaam en verdraagzaam zijn. Dat 

gold voor allen. En als we niet thuis waren, dan: Geen kranen 
gebruiken. Geen toilet doortrekken. Op kousen lopen. Heel, 

stil zijn. Nooit de deur open maken. Nooit naar buiten 

gaan. Voor frisse lucht en zon naar het open zolderraam. 

Buren mochten geen enkel geluid kunnen horen. Op de zolder 
hadden we een schuilplaats gemaakt: een grote kist, op zijn kant, 

die bedekt was met een hoop turf. Als er gebeld werd slopen onze 

vrienden naar boven, kropen in de kist en wachtten af tot het 

signaal “veilig” was. We hadden koper, radio en fiets moeten 
inleveren. Daar was huiszoeking naar. Aan de damesfiets hadden 

we de rubberbanden verwisseld voor houten. En zo’n fiets namen 
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de Duitsers niet mee. Maar het was wel zwaar trappen. De radio 

was ook weg. Maar we hadden nog een kleintje op batterijen, en 

zo hoorden we toch nog het nieuws. Als er een huiszoeking was, 

konden we hen de inleveringbewijzen tonen. Het koperbewijs was 

vals, daar had Leo voor gezorgd. De levensmiddelen waren op de 
bon, en we kregen niet veel! Bakker Leo zorgde voor voldoende 

brood en suiker. Iedere week fietste ik van Venlo naar de Peel, 

waar ik bij de boeren; melk, boter, eieren ging vragen, in ruil 

voor stroopbrokken, die ik bakte; of soms naai- en stopwerk 
deed. Maar we hadden toch 13 razzia’s meegemaakt! Op een dag 

kwamen 2 soldaten binnen op zoek naar wapens. Er is geen kast, 

geen doos, geen hoekje ongezien gebleven. Onze vrienden zaten 

in de kist, intussen. Op zolder hadden we een ren met kleine 
kuikentjes, die op een hoopje bij elkaar geklonterd zaten onder 

een warme lamp. Eén van die soldaten zei: Die hadden we thuis 

ook. Maar je moet de lamp in het midden hangen, anders drukken 

ze elkaar dood. Hij pakte de lamp en hing hem in het midden en 

streelde de kleine donzige beestjes. Maar wat is de oorlog wreed 
en raar: Een kuikentje aaien, en een mens doodschieten. Ze 

zochten verder niet meer naar wapens; keken eens naar de hoop 

met turf en gingen god zij dank, weer weg. Kun je de angst 

begrijpen van de mensen onder de turf? In de winter van 1943 
hadden we allemaal griep. Mijn man en ik eerst en toen de 

vrienden. Jack knapte gauw op, maar Lenie was ernstig ziek. 

Vanwege het ongedierte, luizen en vlooien, gebruikten we veel 

lysol. Het hele huis rook (stonk) er altijd naar. Er werd gebeld. 
Jack sloop naar zijn kist. Leny was te zwak en bleef in bed. Twee 

Duitse officieren kwamen binnen en zeiden dat ze twee kamers in 

beslag kwamen nemen, om hun vrouwen over te laten komen. Of 

ze het huis mochten zien. Mijn hart klopte in mijn keel. Nu 
hadden ze hun neus al opgetrokken voor de lysol, en elkaar 

aangekeken. Ze zagen de huiskamer, de keuken, onze 

slaapkamer, een klein zijkamertje en toen de logeerkamer, waar 

Leny in bed lag. Ik zei, dat is mijn zieke schoonzus. Zij is alleen 

en wij moeten voor haar zorgen. Zij vroegen: “Wat mankeert 
haar?” Ik zei; TBC. De officieren draaiden zich vlug: om en 

stonden in een moment weer buiten. Ze zeiden nog “Het huis is 

niet zo geschikt”. Wij dankten de hemel, dat het zoveelste gevaar 

weer voorbij was. Moet je voorstellen Duitsers aan een bed van 
een Jodin. In 1944 was het Ardennenoffensief. Er is toen hevig 

gevochten. Zeeland en Brabant werden bevrijd door de Engelsen, 

die bleven liggen vóór de Maas in Blerick (bij Venlo). De brug 
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tussen Blerick en Venlo werd kapot gebombardeerd en daar ben 

ik aan de dood ontsnapt, want ik was op dat moment bij de brug. 

Ik was bedolven onder het zand, maar met de schrik in de benen 

toch nog naar huis kunnen hollen, dit nadat een soldaat mij had 

bevrijd. (niet alle Duitsers waren slecht). Daarna kon ik niet meer 
de boer op, om eten te halen. De brug was niet meer. Toen, dus 

december 1944, werd Venlo geëvacueerd. De mensen gingen de 

straat voor straat de trein op naar Friesland. Wij besloten om niet 

weg te gaan, en ook onder te duiken in eigen huis. We gingen 
hard aan het werk. De kruipruimte onder de vloer, die 20 cm. 

was, werd uit gegraven tot een gat van 1,5 meter lang en 1 

meter breed. Het zand werd in de tuin uit gestrooid en op 

geharkt, de planten werden weer terug gezet. Het was winter dus 
ze groeiden toch niet. We noemden het hol: “Het andere huis”. 

Op de bodem zetten we zes aardappel kiste. Daar paste precies 

en bed op. We lagen zo: de hoofden 2 aan 2 aan ieder eind, en 

dan 8 benen in het midden, veel ruimte was er niet. In één van 

de kisten stond een emmertje met deksel. Dat was de wc. In de 
overige kruipruimte stonden dozen met gedroogd brood, flessen 

met water en verder het hele huishouden. De ruimte was 

helemaal vol gestouwd. Het hele huis was leeg, dit op de meubels 

na. Dieven konden niets halen bij ons. We hadden gehoord, dat er 
veel gestolen werd van de mensen die geëvacueerd waren. Daags 

vóór Kerstmis was er een hevig bombardement. De halve 

achterkant van het huis was weg. Goddank, geen brand en niets 

ingestort. De hele kerstdag hebben we met planken, latjes, 
splinters en rommel de muur weer dicht gemaakt. Ons “andere 

huis” was onbeschadigd. En als het regende of sneeuwde, 

hoopten we daar droog te zitten. Toen onze straat aan de beurt 

was voor evacuatie, dat was 1 januari 1945 doken we het “andere 
huis” in. We leefden daar op gedroogd brood en water. ’s Nachts 

strekten we de benen en haalden we adem en konden we het 

“andere huis” luchten. Na een paar uur, of bij het minste geluid 

doken we weer onder. Het ongerief, de angst en de stank is bij 

elkaar niet te beschrijven. Maar we bleven hopen en bidden. En 
ons radiootje meldde de opmars van de Amerikanen via 

Maastricht. Op 1 maart 1945 rolden de tanks door de straat. WE 

WAREN BEVRIJD! We kropen het “hol” uit en konden vrij 

ademhalen. Het was feest. Wij huilden van dankbaarheid. God 
heeft ons gezegend. We haalden 38 Amerikanen in huis. En 

boffers, dat we waren: De GAARKEUKEN kwam met hun mee. Met 

een Amerikaanse dokter en familie zijn we nog steeds bevriend. 
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Ook met de Joodse familie. Zo zijn 2 dagen van helpen, 2 jaar 

van onderduiken geweest. Van 1 maart 1943 tot 1 maart 1945.  

Dit is het verhaal van, Wilhelmina Laurentia Lucia (Willy) Stoop 

geboren te Fijnaart en Heijningen op 

4 juli 1913 als dochter van Cornelis 
Laurentius Stoop en Petronella 

Wilhelmina van Parijs. 
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Zij trouwt op 14 januari 1941 
met Henricus Josephus Maria 

(Harry) Korff. Het verhaal 

hebben we gevonden in een 

doos welke in een archiefkast 
was opgeborgen bij de 

Heemkundige Kring. Afkomst 

hebben we niet kunnen 

achterhalen het bevat veel 
materiaal van de familie Stoop 

en andere. 

 

 

 
 
                Sjaan Kannekens 
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Was je (groot)moeder een kajotster? 
 

KAJ 

De KAJ is oorspronkelijk afkomstig uit Vlaanderen en de letters 

staan voor Katholieke Arbeiders Jeugd. Toen in 1947 de beweging 
werd opgericht, bepaalde het geloof nog volop het dagelijks 

leven. 

Al ruim voor de oprichting van de KAJ waren de katholieke 

jongeren verenigd en had de pastoor de functie van geestelijk 

adviseur. De foto hier onder van de KJV (Katholieke Jongeren 
Vereniging) is van 1936 of eerder en toont pastoor Buijsrogge 

omgeven door 50 jongedames.  

 

 
 
Jongeren vanaf 12 jaar konden lid worden van de KAJ en in de 

groep leerden ze de katholieke normen en waarden. Ze waren ook 

cultureel bezig en organiseerden zelf activiteiten, zodat ze hun 

kwaliteiten ontwikkelden. 
  

Daarbij betekende de beweging veel voor de jongelui in de zin 

van ontspanning en ze ontmoetten elkaar, wat sociaal voor hen 

van belang was. De vereniging voor meisjes heette trouwens de 

VKAJ, de Vrouwelijke Katholieke Arbeiders Jeugd. 
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De katholieke gezinnen waren in die dagen gemiddeld nog groot, 

maar tien kinderen was voor 

toen ook veel. 

 

 
In de gezinnen van de leden, 

werd elke maand een 

tijdschrift ontvangen. 

 
Daarin kwamen hoofdzakelijk 

kerkelijke onderwerpen aan de 

orde. 

De blaadjes werden goed 
gelezen, zeker door meerdere 

personen in elk huishouden. 

 

Er werd zeker aandacht 

besteed aan ‘onze jongens in 
Nederlands-Indië’ want dat 

was actueel in de jaren 1947 

tot 1950.  

 
 

Eenheid 

De eenheid in de beweging werd versterkt door de uniforme 

kleding. Iedereen droeg hetzelfde,  iedereen was gelijk.  
De KAJ bleef niet de Katholiek, maar werd Cristelijk, zo gespeld 

omdat de K gehandhaafd moest blijven. Wat er mis is met ‘Jeugd’ 

zou ik niet weten, maar de Arbeidersjeugd maakte plaats voor 

Arbeiders Jongeren. Nog altijd was de afkorting KAJ. De naam 
Kajotters was voor jongens en Kajotsters werd de aanduiding 

voor meisjes.  

 

Omdat er in de dorpen verschillende activiteiten waren, 

ontmoetten de groepen elkaar en zo zijn er vriendschappen voor 
het leven ontstaan en ook hebben echtparen elkaar gevonden bij 

de KAJ. 

 

In 1947 was het eerste internationale congres in Montreal en tien 
jaar later werd de KAJ een internationale beweging. In de jaren 

’50 vierde de KAJ hoogtij, tienduizenden jongeren waren er lid 

van. Vanaf 1965 nam de belangstelling af en die neergang duurde 
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een jaar of tien. In die tijd begon ook de leegloop van de kerk. In 

1965 werd de naam Katholieke Werkende Jongeren in gebruik 
genomen. Het doel van de vereniging, dat eerst cultureel van 

aard was, werd steeds meer die van een belangenorganisatie.  

 

Hierboven staat een foto van katholieke jongedames, die samen 
naar Samarbete in Halsteren gefietst waren. Ze bleven daar het 

weekend en dat is altijd beter dan thuis! Samarbete, wat 

samenwerking betekent, was een huis voor groepen uit Halsteren, 

Nieuw-Vossemeer en Fijnaart en Heijningen; een geschenk uit 
Zweden aan de 3 getroffen gemeentes in 1953.  Daar hadden ze 

o.m. een puzzeltocht in het duister gedaan. Deze was uitgezet 

door Piet Bierkens en Theo de Jong.  De foto werd gemaakt door 

Jo Evers. Natuurlijk was er wel toezicht, wat dacht je dan?  
Geïnteresseerd in de namen van de meisjes? Wij hebben ze in het 

archief. 

Tegenwoordig is de Halsterense scouting op deze locatie 

gevestigd. 

 
Het einde 

In 1982 viel het doek voor de Nederlandse KWJ toen de 

resterende leden zich aansloten bij de Jongerenafdeling van het 

FNV, de Federatie Nederlandse Vakbeweging. 
In België zijn er tot op heden in veel plaatsen afdelingen van de 

KAJ.  
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Woord van de penningmeester 

 
 

Bij ons ledenblad De Valckenborgh van maart, nummer 76, 

hebben wij een nota gevoegd voor de contributie van dit jaar. Het 
overgrote deel van de leden heeft toen snel betaald en in veel 

gevallen zelfs wat extra’s gegeven. Dat waarderen we bijzonder!  

 

Half mei hebben we per e-mail of met een brief de achterblijvers 
herinnert aan de contributiebetaling. Bijna altijd is het gewoon 

aan de aandacht ontsnapt of vergeten. Geeft niet, zoiets is 

menselijk, nietwaar? 

Intussen heeft praktisch iedereen aan zijn vrijwillige 

verplichtingen voldaan. Daar kan ik als penningmeester alleen 
maar blij om zijn. Hartelijk dank, beste mensen, voor uw 

contributie! 

 

Toch nog niet betaald? Doe het nú: 
NL79 RABO 01449539 78 t.n.v.  penn. Heemk. Kring te Fijnaart 

 

Gegroet, 

 
Piet Roks Mz, penningmeester 
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Werk aan de winkel! 

 
 

Half maart ging de boel op slot in Nederland. De weken ervoor 

bleken landgenoten besmet te zijn met het Covid-19-virus. 
Steeds meer mensen liepen de nare ziekte op. Niet iedereen had 

er vreselijk veel last van, maar veel mensen toch wel.  

Het Watersnoodhuis werd gesloten evenals het informatiecentrum 

van de Heemkundige Kring. De Algemene Ledenvergadering was 
goed voorbereid, maar enkele dagen daarvoor moesten we 

besluiten de bijeenkomst niet door te laten gaan. Ieder zat op zijn 

eigen eilandje en contact was mogelijk met e-mail, WhatsApp en 

de (beeld)telefoon.  

Op dit moment is nog niet bekend wanneer we het 
Watersnoodhuis weer kunnen openen voor bezoekers. Voorlopig 

komen ze op de (stroom)-fiets voorbij als ze een rondje gaan 

maken. Af en toe moest een van ons iets gaan halen of doen in 

Heijningen en opeens stond het huis in de steigers. Nou kwam dat 
niet onverwachts, hoor. 

Anderhalf jaar geleden waren en 

mensen van de gemeente 

Moerdijk en WoonKwartier 
geweest, die de buitenzijde van 

het huis nauwkeurig bekeken. 

Ze stelden, net als wij, vast dat 

vooral de regenzijde er erg aan 

toe was.  
Veel planken waren kaal 

geworden, gekrompen en/of 

gerot. Hier en daar waren al 

delen van planken vervangen. 
In de loop van de jaren zijn er 

niet al te beste soorten verf 

opgesmeerd, die in ieder geval 

geen conserverende werking 
hadden.  

Een jaar of wat geleden is het 

‘voor het zicht’ geschilderd en 

zijn de gaten opgevuld. Toen 
was er al ruim zes jaar niets aan gedaan… 
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Het is nu eind mei en sommige steigers staan er nog. Het is nu 

even afwachten of en wanneer er goede gebruikte, maar wel 

originele! kozijnen beschikbaar komen. Die mogen we overnemen 

van Zweedse huizen uit Hooge- en Lage Zwaluwe. Dat zou 

prachtig zijn, kozijnen met spijlen die het raam in drieën 
verdelen, zoals het was in 1954. Dat weten we omdat we er 

bijgaande foto van hebben.  

 

 
 
 

Een foto van het raam aan de achterkant hebben 

we niet. Het zou kunnen zijn dat 2/3 van het   

Met daarnaast een smal raam dat opengezet kan 
worden. Dat deel heeft namelijk een originele 

Zweedse sluiting én is dubbel uitgevoerd. Er 

zitten dus twee kozijnen tegen elkaar aan. Deze 

twee kunnen los gemaakt worden en in een 

driehoek opengezet. 
Het raam aan de voorzijde kan nu niet open, 

alleen het klepraampje aan de zuidgevel. We zijn 

benieuwd hoe het later dit jaar zal zijn.  

De schutting tussen het huis van de buren en 
het onze is ook vervangen.  

Het is wel zó gemaakt dat het er precies eender uitziet als 

voorheen, alleen dan goede kwaliteit. De deur van het schuurtje, 

die op de regenkant staat, is hersteld, want het formaat is 
afwijkend van wat tegenwoordig standaard is. Het raamkozijn was 

al lang aan vervanging toe en dat ook gebeurd. Kortom, het is 

allemaal al veel verbeterd, maar het is nog niet af. 

Veluwestraat 1 en 2 in aanbouw. Het raam in de 
woonkamer is in drieën gedeeld. 
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Wat zou het mooi zijn als wij u weer mogen ontvangen in het huis 

en dat u dan de opknapbeurt kunt bekijken. Dan zetten wij weer 

koffie en thee voor u, als u op een middag langs komt fietsen….. 

 

 
 

 

 

Een Errebeziemaandje 

 
 

Een van onze leden ging bij De Schutter om kersen. Daar zag hij 

deze mandjes te koop staan. Hij nam er een mee en liet het thuis 

aan zijn vrouw zien. Zij is afkomstig van Zeeland. “Hé, kijk nou, 

wat een leuk sjipje!” Bij haar thuis heette een dergelijk mandje 
dus een sjipje.  

Mijn oma kwam van Kruisland en ze plukte haar aardbeien in zo’n 

zelfde mandje en ze noemde dat een slof, zoals: “Ik plukte de 

laatste aardbeien en het was nog een volle slof.” 

Hier in Fijnaart spraken sommige mensen van een benneke. Een 
ben is een algemeen woord voor een mandje. Allerlei bessen en 

aardbeien werden geplukt in mandjes, dus in bennekes. 

Komt u zelf oorspronkelijk uit een andere plaats dan Fijnaart, of 

uw partner bv., dan zouden wij graag van u horen welke naam 
een mandje als dit bij jullie thuis had.  

 

In een volgende 

nieuwsbrief zullen we de 
verschillende namen 

vermelden. Die namen 

kunnen echt van plaats 

tot plaats verschillen. 
Mailen kan naar 

wiljo44@planet.nl en doe 

het snel, anders wordt 

het vergeten.  

 
 

 

 

 

mailto:wiljo44@planet.nl
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Markering Stroomgaten 

 

 

 
 

Dit jaar was het 67 jaar geleden dat de Watersnoodramp 
plaatsvond. Met het project ‘Markering Stroomgaten’ werden alle 

96 stroomgaten in het hele rampgebied, gemarkeerd met een 

sobere, basalten zuil. 

Stroomgaten zijn gaten die zó diep waren, dat het water er dag 
en nacht de polders door in- en uitstroomde, het waren dan ook 

de moeilijkst te dichten gaten. Het doel van dit project was het op 

de nu zo stoere dijken zichtbaar te maken waar die fatale 

verwoestingen in februari 1953 zaten. Allemaal plekken met 
verhalen. 

Alle zes Waterpoortgemeenten en Waterschap Brabantse Delta 

werkten mee aan dit project. 

Op 4 maart jl. was hier de heer Van Stokkum van het 
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk degene die de paal onthulde. 

Koos Hage, initiatiefnemer van het project, gaf daarna uitleg en 

vervolgens vertelde onze voorzitter Jan Dierks wat er op deze 

plaats is gebeurd.  

Wanneer u weer eens een eindje gaat rijden, met de auto of op 
de fiets, en u komt over de Oostdijk (de buitendijk van het 

Hollands Diep)  dan vindt u de markering tussen het Willemstadse 

zwembad en de West-middelweg. Het paaltje heeft het nummer 

NBN02.  
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Een nieuw boek in de maak 

 

 
Van tijd tot tijd verschijnt er een boek van onze vereniging. De 

ene keer verloopt het schrijven van de teksten wat vlotter dan de 

andere. Als je maar eenmaal weet waar het over gaat en hoe dat 

vorm gegeven moet worden. Piet Roks, die tot zijn pensioen in de 
groenvoorziening werkte bij de gemeente Fijnaart en Heijningen, 

heeft met veel succes 3 delen geschreven over de ondernemers 

van weleer. Deel 1 en 3 zijn nog altijd leverbaar. Deel 1 kost niet 

meer dan € 10 en deel 3 heb je voor € 12,50 maar dat boek telt 
dan ook 160 bladzijden. Deel 2, dat over de Heijningse winkeliers 

en handelaren gaat, is uitverkocht en kan niet in herdruk. 

Nadat het derde en laatste deel verschenen was in augustus 

2015, is Piet na gaan denken over een onderwerp, dat zich goed 
leent voor een boek en waarin hij zich zelf helemaal kan uitleven. 

Het duurde een hele tijd voor we er iets van te zien kregen. 

Bekend was wel, dat Ab Bienefelt zijn assistent was en ook hij 

weet goed waar je moet zijn om informatie te vinden. 

De nieuwste uitgave van Piet Roks Pz gaat over allerlei zaken die 
zich vanaf het ontstaan van Heijningen en Fijnaart tot 1997 

hebben voorgedaan. Er is groot nieuws, droevig, zelfs dramatisch, 

geestig, blij en opvallend nieuws. Er bleken zaken opgetekend te 

zijn die belangrijk waren, maar ook heel onbelangrijk, maar die 
zijn dan weer grappig. Zo zijn er feiten van uiteenlopend belang. 

Piet heeft zo enorm veel feiten opgescharreld, dat het een dik 

boek geworden is. En omdat het praktisch helemaal vol staat met 

tekst, is er niet zo veel ruimte voor foto’s. 
Wanneer het boek af is, gecontroleerd en al, wordt het gedrukt en 

dan kan het meteen in verkoop. Er is nl. deze zomer geen 

braderie in Fijnaart. 

Wanneer u dit begin juli leest, is het boek misschien al klaar of 
bijna. In ieder geval leest u op de website of in Fendert Lokaal 

wanneer en waar het boek te verkrijgen is. De titel staat ook al 

vast:  

 

Wedervaren en Toestanden in Fijnaart en Heijningen 
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Het zegeltje van Albert Heijn 

 

 
In mei maakte Albert Heijn bekend dat de supermarkt stopt met 

het verstrekken van koopzegeltjes. Tot nog toe konden klanten 

zegeltjes kopen voor 10 cent, zijnde 10% van het bestede 

bedrag. Deze blauwe zegeltjes werden in zegelboekjes geplakt en 
bij 490 was het boekje vol. Dan was er € 49,- uitgegeven, c.q. 

gespaard en in de winkel werd er € 52,- voor gegeven. Kassa! 

Drie euro winst, maar liefst!  

Op het eind van het jaar ontvangt 
de klant geen zegeltjes meer, maar 

op zijn klantenkaart, die bij Albert 

Heijn Bonuskaart heet, 

bijgeschreven. Er is wel over 
nagedacht door de jongens van 

Albert Heijn, want digitaal sparen is 

a. beter voor het milieu, b. het kost 

minder en c. spaart tijd bij het uitgeven en d. digitaal sparen kan 

geen corona overdragen!  
We zullen het niet voorrekenen, maar het rendement is relatief 

goed. Het gaat alleen om een vrij laag bedrag. Toch het is een 

uitstekende manier om te sparen voor de decembermaand of 

carnaval.  
Zegels bewaren in een doosje tot de kleinkinderen komen en hen 

de zegels op de juiste kaart laten plakken, wie kent het niet? Hoe 

het bij Albert Heijn nou zal gaan met de actiezegels, dat weten we 

eigenlijk niet. Zouden er nog mogelijkheden zijn om voor korting 
te sparen op Eftelingkaartjes, op kristallen glazen, 

bloemenvaasjes, keukentextiel, ovenschalen, bestek en messen, 

enne … vershoudbakjes?   

     
Veel van onze leden wonen hier ter plaatse en halen het eten en 

drinken bij de lokale supermarkt aan de Kadedijk. Voorlopig 

hebben zij nog wel papieren spaarzegels, waar je aan moet likken 

om ze op te plakken. En dus kun je hier nog sparen voor je 

persoonlijk doel: carnaval of iets anders. 
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Onmin, list en bedrog 1924 
  
De aangehouden schippersknecht P.M. die ervan werd verdacht 

deze week brand te hebben gesticht in de stallen van landbouwer 

Bovée- de Nijs aan de Kwartiersedijk, heeft na zijn ontkenningen, 
toch bekend het misdrijf gepleegd te hebben. Hij is naar Breda 

overgebracht en ter beschikking van Justitie gesteld. 

 

 
 

1941  
Een 59-jarige koopman uit Sint-Willebrord had op 4 december 

1940 verzet gepleegd tegen twee veldwachters in Fijnaart. Hij 

kreeg overeenkomstig de eis een boete van ƒ 25 of moest er 25 

dagen voor gaan zitten. 
De 21-jarige arbeider uit Fijnaart had in november de 

portemonnee van zijn vriend, A.M. den H. te Fijnaart, die hij die 

dag met een bezoek vereerde, gegapt en zich de inhoud van ruim 

ƒ 9 toegeëigend. Daar heb je vrienden voor…. De verdachte 
bekende de diefstal en verklaarde dat hij van het geld een 

zaklantaarn gekocht had en iemand de geleende guldens 

teruggegeven en van het overige sigaretten gekocht en na nog 

twee biertjes was het geld op. Na de diefstal liet hij zich niet meer 

bij zijn vriend zien. Hij was zijn vriend ook niet meer, mogen we 
aannemen. 

De Officier van Justitie zei dat men elkaar toch vooral moest 

kunnen vertrouwen. Hij eiste ƒ 25 boete of een hechtenis voor de    

periode van 25 dagen. 
 

De Politierechter was iets milder en stelde de uiteindelijke straf op 
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ƒ 20 of hij kon er 20 dagen voor gaan zitten. Vriendschap was 

toen al een illusie….  

1942 

 

Bij het uitgaan van de kerk op zondag 4 januari 1942 had de 12-
jarige W.P. G. uit Fijnaart de 21-jarige landarbeider A.L.H. 

geduwd en gestompt. Dat maakte de laatste woedend en gaf de 

jongen een flinke opstopper in zijn gezicht. Daarbij kwamen 

enkele tanden los te staan. De verdachte, die in zijn drift de zaak 
erkende, verklaarde onmiddellijk dat zoiets nooit meer zou 

gebeuren. De Officier legde een straf op van ƒ 10 ofwel10 dagen 

cel. De Politierechter vond ƒ 5 wel voldoende, of een celstraf van 

5 dagen. De jongen nam de straf van 5 gulden meteen aan en 
was opgelucht dat het hiermee geregeld was. 

 

1943 

 

Op 23 augustus had de 18-jarige dienstbode C.V. uit Fijnaart een 
bankbiljet achterover gedrukt  op haar werkadres in Breda. Ze 

werd bij verstek veroordeeld tot een geldboete van ƒ 40 conform 

de eis. 

 
1945 

 

Deze week ontstond er ruzie tussen de vishandelaar J. en 

plaatsgenoot W.J.R.V. omdat de vis niet eerlijk verdeeld zou zijn. 
V. riep de politie erbij om de zaak te regelen. 
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In Memoriam WILLEM VAN HAM (1937-2020) 
 

In 1937 werd Willem van Ham geboren in een klein huis onder 

aan de Molenstraat, daar waar nu de Family gevestigd is. Als 

kleine jongen ging hij met zijn ouders in De Heen wonen. Aan 
Fijnaart heeft hij weinig herinneringen. Dat vertelde hij toen hij in 

het Watersnoodhuis in Heijningen op bezoek was met een goede 

vriend.  

 

Na de Middelbare school solliciteerde hij bij de Gemeente 
Steenbergen, die hem graag wilde hebben in de administratieve 

dienst. Hij werkte secuur en raakte geïnteresseerd in het 

archiefwerk. De opleiding tot archivaris was hem op het lijf 

geschreven. Met het diploma op zak kwam hij terecht op het 
archivariaat Nassau-Brabant, waar verschillende gemeenten bij 

aangesloten waren. 

 

Sinds 1965 werkte hij bij de gemeente Bergen op Zoom, waar hij 
het oud archief ging ontdekken en ‘reorganiseren’. Alles van de 

Franse tijd en daarvóór kreeg zijn aandacht en de interessante 

feiten uit de rekenkamer van de Markiezen werden verzameld tot 

publicaties. Het zijn er vele geworden, tientallen, zo niet 

honderden. 
 

In 1981 ontving hij de Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en 

Letteren. Vaak wordt voor het gemak maar vergeten dat Letteren 

ook tot de Kunsten behoren. De publicaties van Van Ham maken 
het stads- en regionale geschiedenis inzichtelijk door zijn 

beeldende wijze van beschrijven. In 1988 werd hij 

gemeentearchivaris van Bergen op Zoom. Dat bleef hij tot zijn 

pensioen in 1994. 
 

Willem van Ham wist ontzettend veel van het hele gebied dat tot 

het Markiezaat behoorde, Fijnaart en Heijningen o.a., maar vooral 

van Bergen op Zoom.  
Ambitieus was hij zijn leven lang en verdiepte zich in wat er op 

zijn vakgebied opdook. In 1994, toen hij 57 was, behaalde hij zijn 

doctoraal examen Geschiedenis aan de Universiteit van Nijmegen 

en in 1998 promoveerde hij met het proefschrift ‘Macht en Gezag 

in het Markiezaat: een politiekinstitutioneel studie over stad en 
Land van Bergen op Zoom.’ 
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In de bibliotheek van het archief van onze 

Heemkundige Kring hebben wij een 

fantastisch boek met kaarten. Landkaarten, 

vervaardigd in 1565 en 1590 van de 

Brabantse Noordwesthoek. De kaart van 
1565 is bekend geworden als de Gastelse 

Kaart en 25 jaar later werd de zg. 

Mauritskaart getekend.  

Dit waren de eerste bruikbare én ook 

betrouwbare kaarten van dit gebied. De 

ontwikkeling van het polderlandschap was 
hier toen in volle gang. Nu kan iedereen hier 

kennis van nemen, omdat het boek met kaarten in een 

behoorlijke oplage gedrukt is. 

Dit is het werk van de heren Karel Leenders en Willem van Ham, 

twee experts op het gebied van  

historie! Het boek werd in april 2018 gepresenteerd. 

 
De auteurs signeren de boeken die na de presentatie te koop 

worden aangeboden 
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Van zijn hand verschenen tal van publicaties, te veel om hier 

allemaal te vermelden. Een deel ervan verscheen in De 

Waterschans, het ledenblad van de Geschiedkundige Kring van 

Bergen op Zoom. 

 
Op woensdag 3 juni 2020 overleed de vroegere 

gemeentearchivaris van Bergen op Zoom; hij werd 83 jaar. Hij 

was een bevlogen historicus en grote kenner van het Bergse 

verleden.                                                   
Wilma de Jong 

 

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

 

AGENDA ZOMER/HERFST 2020 
 

In verband met de huidige omstandigheden is alleen het 

onderstaande bericht van belang. 
 

Bezoek aan de bevrijdingstentoonstelling en het 

watersnoodwoning/museum 

 
Voorlopig is de door de Nederlandse regering de 1,5 meter 

afstand tussen personen van kracht. Om deze maatregel ook 
toepasbaar te laten zijn in de bevrijdingstentoonstelling en 

watersnoodwoning/museum is bezoek weer mogelijk vanaf 1 

augustus 2020 onder onderstaande voorwaarde: 

 

Er mogen 2 personen per gebouw aanwezig zijn, die zich vooraf 
aangemeld hebben via telefoonnummer 0168462986 of per email: 

dierksjan@gmail.com 

Voor bezoek van bij voorbeeld een gezin of familie, wordt in 

overleg, het maximaal aantal personen per gebouw, vastgesteld. 
Hierbij speelt het regelmatig personenverkeer tussen de 

familieleden een belangrijke rol. Tevens dienen bij het vaststellen 

van het aantal bezoekers de brandveiligheidsvoorschriften in acht 

te worden genomen.  
Bij binnenkomst dient een formulier ingevuld evenals handen 

gedesinfecteerd te worden. 

Het watersnoodwoning/museum komt u binnen aan de achterzijde 

van het huis. 

mailto:dierksjan@gmail.com
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