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Ledenblad november 2020 

Verschijnt elke 4 maanden 

(maart, juli en november) 

Van de voorzitter 
 

Vandaag, maandag 12 oktober, krijgt het corona 
virus helaas nog dagelijks de meeste aandacht. 

Iedere dag zijn er duizenden besmettingen (de laatste 

dagen beduidend meer dan 5000 per dag) en wordt 
het normale leven enorm beïnvloed door deze 

pandemie. In de afgelopen periode hebben we, met in 
achtneming van alle regels een algemene 

ledenvergadering gehouden zonder een extra spreker. 

In deze vergadering zijn de secretaris en 
vicevoorzitter gehuldigd voor hun werkzaamheden 

voor uw kring bij hun afscheid. Gelukkig heeft Jan de 

Hollander zich als bestuurslid aangemeld en wij 
zoeken nog een secretaris. Wij zijn Wilma de Jong 

bijzonder dankbaar voor al haar werk in de best lange 
tijd dat zij secretaris is geweest. Ab Bienefelt blijft 

gelukkig nog bestuurslid bij de Watersnoodstichting. 

De secretariaatswerkzaamheden zijn voorlopig 
verdeeld onder de huidige vrijwilligers. Jammer dat 

wij, gelet op de corona problematiek geen 
winterbuffet of reisje kunnen organiseren. Zitten we 

stil? Dat kunt u zich afvragen. Beslist niet! 

De archivaris is met hulp druk bezig om het hele 
archief ( alle ca. 250 archiefdozen- duizenden foto’s 

en diverse Cd’s en Dvd’s ) goed in de computer vast 

te leggen. Verder proberen we een facebook pagina 
te openen. De facebookpagina: Heemkundige Kring 

Fijnaart en Heijningen is echter door facebook zelf 
aangemaakt, met als omschrijving: bedrijf. We doen 

onze uiterste best om toch een facebook pagina met 

onze eigen naamstelling te openen, zodat wij u met 
regelmaat van nieuws kunnen voorzien. 

De Watersnoodstichting heeft al deze mogelijkheid. 
Kijk er eens op! Overigens, als u nog het laatste boek 

van Piet Roks wil kopen: wees snel, het is haast 

uitverkocht! Zoals gebruikelijk, ben ik waarschijnlijk 
de eerste persoon die u en uw naasten alle goeds 

wenst voor 2021. Voor u allen: geniet van de 
komende tijd en blijf gezond! 
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Bestuursleden verlaten na 12,5 jaar 

heemkundige kring 
 

Zilveren speld Brabants Heem voor Wilma de Jong en Ab Bienefelt 

 

Wilma de Jong en Ab Bienefelt wisten al geruime tijd dat op 
donderdag 10 september een eind zou komen aan hun 

bestuursfunctie bij de Heemkundige Kring Fijnaart en Heijningen. 

Zij wisten niet dat ze bij dit afscheid onderscheiden zouden 

worden met het zilveren draaginsigne van het Brabants Heem. 
Wilma en Ab kregen het kleinood opgespeld door bestuurslid Otte 

Strouken van de overkoepelende organisatie van 130 

erfgoedverenigingen.  

 

 

 
 

 

Secretaris Wilma de Jong-van der Bol en vice-voorzitter Ab 

Bienefelt legden hun functie neer tijdens de algemene 

ledenvergadering. Door het coronavirus vond deze jaarlijkse 
bijeenkomst niet in maart maar pas in september plaats. “Dat is 

nog nooit voorgekomen”, zei voorzitter Jan Dierks in ’t Trefpunt. 

Het coronavirus had nog meer gevolgen voor de heemkundige 



3 

kring. “Officieel bestaan we 40 jaar, maar dat hebben we niet 

kunnen vieren. Ook ontvangen we nauwelijks bezoekers voor 

onze bevrijdingstentoonstelling en in de watersnoodwoning. 

Mensen kunnen niet zomaar meer binnenstappen, maar moeten 

zich per e-mail aanmelden. Positief is wel dat we als eerste West-
Brabantse erfgoedvereniging een online-quiz hebben gehouden. 

Dat was een groot succes met dertig teams en alleen maar 

positieve reacties.”  

 
Ab Bienefelt 

Door het virus liet ook het afscheid van de twee bestuursleden op 

zich wachten. Otte Strouken richtte donderdag eerst het woord 

tot Ab Bienefelt. “Sinds maart 2008 maakte jij deel uit van het 
bestuur en in de eerstvolgende bestuursvergadering ben je 

gekozen tot vice-voorzitter. Daarnaast werd je op 2 februari 2009 

bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting 

Watersnoodwoning/Museum Heijningen-Moerdijk. Je werd 

indertijd gevraagd om bestuurslid te worden omdat de 
heemkundige kring in een belangrijke wijziging van de 

woonsituatie zat. Daarbij was juridische en praktische hulp 

richting gemeente en woningstichting echt nodig. Als oud-

wethouder van de gemeente Moerdijk heb je veel kennis van het 
reilen en zeilen binnen de gemeente Moerdijk. Je hebt op een 

doordachte wijze een belangrijke bijdrage geleverd in de realisatie 

van het plaatsen van portocabins achter de watersnoodwoning. 

Zonder jou was de verplaatsing wellicht niet doorgegaan. Sinds de 
opening heb je rondleidingen verricht door de 

watersnoodwoning/museum. Dat blijf je gelukkig doen”, aldus 

Strouken.  

 
Wilma de Jong 

Wilma de Jong maakte eveneens sinds maart 2008 deel uit van 

het bestuur van de heemkundige kring. Zij vervulde de functie 

van secretaris. Wilma berekende dat zij in totaal 144 notulen 

heeft gemaakt. “Je hebt in je eerste jaren als secretaris veel werk 
verricht voor het realiseren van de portocabins, veel nieuwe leden 

geworven, was erg actief bij het verzamelen van ontbrekende 

namen bij ontvangen foto’s, hielp mee bij de jaarlijkse braderie 

en maakte prachtige, uitgebreide notulen met een duidelijke 
kennis van de Nederlandse taal”, zei Strouken. Vanaf februari 

2009 tot en met augustus 2016 was Wilma ook secretaris van de 

Stichting Watersnoodwoning/Museum Heijningen-Moerdijk. 
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“Daarnaast schreef je veel artikelen voor het ledenblad en heb je 

twee boeken geschreven voor de heemkundige kring: Onvoltooid 

Verleden Tijd in 2011 en De bakker van het postkantoor in 2019.” 

Wilma stopt met haar werkzaamheden voor de heemkundige 

kring om zich volledig bezig te kunnen houden met het schrijven 
van haar derde boek.  

 

Door Jan Willem van Bodegom 

 
 

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

 

 
 

 
 

Het Errebeziemaandje 
 

 

In het vorige nummer is gevraagd naar andere woorden voor het 

errebeziemaandje.We hebben er geen gekregen, dus daar leiden 
we dan maar uit af dat er geen andere woorden voor bestaan. 

Wel is geconstateerd dat er een klein verschil is in uitspraak 

tussen de Fendertse errebeesje en de West-Brabantse errebezie.  

Het Zeeuwse sjip is afkomstig uit het Engels en wel van het woord 

chip. We kennen chips om te eten en dat zijn gefrituurde plakjes 
aardappel. Chips kunnen echter ook van hout zijn en dat noemen 

wij spaanders. Een aardbeimandje bestaat uit gevlochten 

houtspaanders, en een spanen 

doosje is gemaakt van een 
gebogen spaander. De herkomst 

van sjip is dus het Engels. Dat 

weten we nu ook weer!  
                                                                                                              
Wdj  
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Vervolg verhaal van Toon Nagtzaam 
 

  Levens verhaal Deel 2 De militaire acties op Sumatra. 

 

Op 29  december 1948 om 5 uur trokken we naar de demarcatie 
lijn, richting Karang Ringing. Daarna werden en hebben we de 

volgende kampongs bezet Noelak Tebenan,Kasmarn, Babat 

Toman. Daarna stapte we op een Higging (een klein Amerikaans 

landingsvaartuig/boot om mensen aan wal te brengen), met 4KL 

voor Mangan Bjaja zijn we aan land gegaan. Bij deze plaats was 
een heel groot doorvoer / pompstation van de BPM  (Betaafse 

Petroleum Maatschappij). Toen lopend naar Magan Djaja, dat we 

al vechtend inname het was een harde strijd het brandde overal 

De 30ste was een rust dag. De 31ste trokken we naar Soengait 
Angit. Daar werden we gestationeerd. De volgende maanden 

deden we vele zuivering acties. Onder andere bij de Rawas was 

een actie van 3 weken. Rawas is een plaats aan de Moessi rivier. 

Hier was een TNI (Tentara Nasionaal Indoneschia) post deze 
moesten wij opruimen en zuiveren. Ook bij Dawas een heel groot 

gebied rond deze zijrivier van de Moesi bij elkaar hadden we een 

actie van 2 weken, hier was de TNI post niet zo groot. Deze actie 

van 9 dagen hadden we bij ons 15 korporaals in opleiding. Als ze 

het goed hadden gedaan werden ze bevorderd. Ik had een 
korporaal als bren helper. Tijdens het gevecht is mijn helper terug 

gegaan Toen mijn munitie op was vroeg ik om een magazijn, 

maar hij was er niet meer De sergeant riep dekken, zodat ik terug 

kon trekken.  
Op 8 maart 1949 hadden we een zuiveringsactie. Wij zouden van 

2 kanten een groep van ‘n 100 man aanvallen, wij liepen toen in 

een soort van hinderlaag. Met het eerste schot hadden we al een 

dode. De andere groep had wel het schieten gehoord, maar kon 
niets doen. Zelf hebben we met alles wat kon schieten terug 

geschoten, enkele handgranaten er achter aan gegooid. Zonder 

enig resultaat we konden niks zien het was stikdonker. We 

hebben de nacht daar veder in een palenwoning door gebracht. 
De gesneuvelde was soldaat Izak van de Bosch. Wij zijn toen 

terug gegaan de het kamp. De volgende dag kwam de andere 

groep terug (Huib Vinke was daarbij). Die wisten nog niet dat we 

een gesneuvelde hadden.  

Ook heb ik nog deelgenomen aan een “staande” patrouille. Dit 
zijn patrouilles met kleine groepjes mensen die dan hier en dan 

weer daar opduiken, heel dikwijls ver weg van de bewoonde 
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wereld  waar we binnen een week allemaal met dysenterie terug 

kwamen ( Commando Sergeant Bakker was toen de 

commandant). In oktober werden we teruggetrokken op 

Kloewang. Toen werd het wat rustiger voor ons. We hadden 1,5 

jaar op de verst vooruitgeschoven post gezeten. Daarna nog een 
maand in Palembang. In december 1949 gingen naar we Pladjoe  

een B.P.M. raffinaderij Op de 29ste december 1949 was de 

soevereiniteits overdracht. We moesten al de wapens (behalve de 

brens) inleveren. Hierna, we klopte nog alleen maar wacht. Half 
februari zijn we met Sibajak van Sumatra vertrokken naar 

Batavia. Daar kregen we verschillende medische keuringen. Begin 

april werden we naar Tand Jong Priock gebracht, waar we op het 

troepenschip (De Generaal Howze) terug naar Nederland en naar 
Amsterdam werden gebracht. Daar arriveerde we op 1Mei 1950    

Ik werd met een bus naar huis gebracht, waar ik om ongeveer 3 

uur thuis kwam Ik was 2,6 jaar weggeweest.  Op19 juni 1950 

ging ik met groot verlof  

 
DIT WAS HET VERHAAL VAN MIJN DIENSTTIJD                                                      

Toon Nagtzaam  

 

 
De politionele acties. 

Er zijn 2 acties geweest de eerste genaamd “Product” was 

bedoeld om de belangrijkste olievelden en plantages weer onder 

het gezag van de Nederlanders te krijgen. Wat naar men zei goed 
gelukt was. De 2e “Kraai” vond plaats eind 1948 maar mislukte 

grotendeels en kon geen succes worden genoemd. De guerrilla 

oorlog laaide op en er vielen een ongekende hoeveelheid 

slachtoffers aan de verschillende kanten, het was een verloren 
zaak. Op 27 december 1949 werd de soevereiniteit over gedragen 

aan de Verenigde Staten van Indonesië. Hoeveel doden er in deze 

periode zijn gevallen, hier is geen schatting aan te doen. Vele 

getallen zijn genoemd en neer geschreven. Aan Indonesische 

zijde zijn de schattingen 30 tot 100000 alleen op Java. Dit zijn de 
zogenaamde Pemoeda’s. De Britse en Brits Indische troepen tot 

december 1946 op Java en Sumatra 655 doden, 1663 gewonden 

en 320 vermisten. Nederlandse en Nederlands Indische 

slachtoffers is niet exact bekend. Dit zouden er 3500 tot 20000 
kunnen zijn. Het reëele zou 5500 kunnen zijn. Deze hele periode 

wordt de Bersiap periode genoemd. Een periode van extreme 

terreur en geweld.  
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Een Brencarrier is op een mijn gereden. 

 

Op 20 juli 1949 is soldaat Rens Jacobs uit Berkel en Rodenrijs 

gesneuveld. Hij is tijdens een actie met zijn rupsvoertuig op een 
mijn gereden op 40 KM van het kamp. Er was bijna niets van 

over. Er waren verder geen gewonden. De weg was vrij gegeven 

als zou deze schoon zijn, doch helaas het voertuig voor hem was 

net langs de ontsteker gereden. Jacobs precies op de ontsteker. 
Heel de bodemplaat onder zijn stoel werd weg geblazen. Het 

andere is dat Jacobs nog had kunnen ruilen met een andere 

chauffeur die de rit wilde doen maar hij reed liever zelf met zijn 

voertuig. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
             

 

    links Antonius (Toon) Nagtzaam en rechts Marinus (Rinus) 

Nagtzaam                     
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Sumatra Bataljons lied 
 

Sumatra een eiland in de tropen.  
Daar ligt het 5 de bataljon. 
Verscholen tussen rubber en palmbomen. 
Bruin te branden in de zon. 
Ze eten trossen met bananen,en ook een sappige ananas. 
Lopen daar door mooie lanen. 
Ieder in zijn eigen sas. 
Maar je denkt toch steeds aan Holland. 
Aan alles wat je achter liet. 
Aan je vrouw of aan je meisje. 
Die je in geen jaren ziet. 
Maar een maal zal de tijd weer komen. 
Dat de boot naar Holland gaat.  
Dan is alles weer vergeten. 
En ligt ook dat weer in het verschiet 
 
Het pelotons lied: 
 

Daar ligt het 1ste peloton. 
Die daar dagelijks patrouille lopen 

In de gloeiend hete zon. 

Vaak bezweet moe en bestoven. 

Keren zij weer terug naar het camp. 
Waar ze ‘s avonds een briefje schrijven. 

Bij het licht van een petroleum lamp. 

Maar ook voor ons zal de tijd komen. 

Dat wij naar Holland gaan. 
En ligt ook dat weer in het verschiet 
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Toon Nagtzaam. Na 1 mei 1950 

 

Op 1 Mei 1950 in de ochtend kwamen we met Generaal Howze 

aan, waar we om 10 uur van boord gingen en naar een bus 

werden gebracht. Om 2 uur reden we Oudemolen voorbij waar 
Coby (mijn latere vrouw) woonde. Een kwartier later was ik thuis. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Van links naar rechts: Adrianus (Janus) Marinus (Rinus) Antonius 

(Toon) voor hun versierde huis aan de Oude Heijningsedijk. 

 

 
Ons huis was helemaal versierd. Bets vroeg aan mij of dat ik de 

andere dag koffie kwam drinken bij hun thuis aan de Stadsedijk 

op Oude Molen, dat ik heb gedaan en daar ontmoette ik Coby. Na 

ontslag uit dienst op 19 juni 1950 ben ik een opleiding begonnen 

op de rijks werkplaats voor constructie bankwerker in Breda, deze 
duurde 3 maanden.  

Daarna ben ik aan de slag gegaan het machine fabriek Hercules in 

Klundert tot augustus 1952.  
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Konijnenberg. 
 

Wanneer men nu door Fijnaart rijdt en de talloze huizen in allerlei 

vormen, de straten de waterpartijen passeert, ziet dat het dorp er 

best mag zijn. Maar waar is de kiem gelegd waaruit het is 
gegroeid. Wel, zegt 'De Konijnenberg u iets?  Waarschijnlijk niet. 

We moeten dan ook ver terug in de tijd en wel naar 1478. Toen 

bevond zich op deze zogenaamde berg een jachthuis van de 

markies van Bergen op Zoom. Wel beschouwd was het niet meer 

dan een ovale heuvel die was opgehoogd met grond uit de 
rondom gegraven gracht. De oppervlakte bedroeg 3600 m2. Het 

was nog voor de inpoldering van het gors 'De Finaert' en we 

kunnen dus eigenlijk spreken van een soort van eiland in de 

waterige gorzen. In 1548 was de bedijking voltooid en daarmee 
verkreeg de markies landbouwgrond. Deze landerijen werden 

verhuurd. Op 'De Hoge Werft' zoals het gebouw werd genoemd, 

moesten de boeren de pacht afrekenen bij de rentmeester. 

Omstreeks 1600 verkocht de Markies het jachthuis, inmiddels 
voorzien met een schuur, aan een zekere Guillaume Brandt. Deze 

man is de eerste in rij van pachters en eigenaren. Toen de heuvel 

werd afgegraven in de crisisjaren 30 van de vorige eeuw, en dat 

in het kader van de werkverschaffing, was de  'De Konijnenberg' 

eigendom van de familie Van Dis. Het vormde nu een licht naar 
het midden toe oplopende akker. Tot in de jaren 50 bleef de 

gracht, intussen veel smaller geworden, in de winter een geliefd 

plek om de schaatsen. Niet veel later verdween het oudste 

gedeelte van Fijnaart  'De Konijnenberg' onder de gebouwen van 
'De Zuid Nederlandse Staalbouw'. Voor velen nu beschouwd als 

de laatste lelijke plek in ons dorp.  
                                                                                                                    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Piet Roks. 
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Telefoonaansluitingen. 
 

Tijdens de laatste gemeenteraadvergadering van 1888 werd een 

brief behandeld van de Inspecteur van de Rijkstelegraaf vanuit 

Roosendaal. De inspecteur bood aan een telegraafkantoor in 
Fijnaart te willen oprichten. De gemeente werd wel geacht bij te 

dragen in de kosten van de bediening. De raad had daarmee wat 

bedenkingen maar uiteindelijk is het er wel gekomen. Met de 

opkomst van de telefoon werd in augustus 1912 daarbij nog een 

'hulptelephoonkantoor' ingericht voor algemeen verkeer.  
 

In 1915 hebben nog slechts een tweetal bedrijven 

telefoonaansluiting  

1 Coop. Stoomzuivelfabriek Fijnaart. Dir. H.de Kok. 
2  Voermans. F. Fouragehandel. 

 

Daarbij was er ook een openbare spreekcel in het 

Rijkstelegraafkantoor. 
 

In 1921 waren er al wat meer aansluitingen;  

1 Zie 1 boven. 

2 Groenteveiling Brabantsch Westhoek. 

3 Horst. J.v.d. Fabrikant van acetyleentoestellen en rijwielen. 
4 Gemeentehuis. 

5 Burgers. Fa. A.G.  in oliën en vetten, Fabr. V. wagens,       

lederwaren, traan en consistentenvet. 

6 Engelvaart. M.J. Fa. M. Quist, motor en rijwielhandel. 
 

In 1930 zien we steeds meer 

mensen met telefoon namelijk 38 

aansluitingen. 
Alles veranderd met de tijd. Was 

telefoon in huis toen nog bijzonder, 

vandaag de dag is het een 

wegwerpartikel.  
P.R. 
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Nederlandse Christelijke Landarbeiders Bond 

N.C.L.B. 

 
In een van onze kasten vond ik een groen ingebonden map 

waarop stond NCLB 75 jaar  1916 – 1991. Aan de zijkant staat 

geschreven: 75 jaar CNV Fijnaart door J. Konings. Als oud-

voorzitter van een bond, die vorige eeuw bij het CNV aangesloten 
was, trok het mijn aandacht en ik ben in deze map gaan lezen. 

Op blz. 1 staat dat het geschrevene niet in het zuiverste 

Nederlands is gebeurd. De schrijver heeft het geschrevene uit 

oude notulen enz. gewoon overgenomen. Prachtig is op blz. 3 te 
lezen hoe “Fenderts”  iets geschreven werd. Het gaat over de 

schepping enz. en de zonen Adam en Eva worden geschreven als 

Kaïn en Habel. In het Fenderts dialect wordt de “h” niet 

uitgesproken waar die toch vermeld staat en juist uitgesproken 
waar hij niet vermeld staat. Denk maar aan de woorden: “heel de 

aarde”. Uitvoerig wordt in de inleiding het ontstaan van Fijnaart 

en Heijningen beschreven. Ook de namen van de polders en de 

gorzen. Ook wordt stil gestaan bij de grote landbouwcrisis in 1878 

waar de teelt van de meekrap kwam te vervallen door de 
opkomst van kunstmatige verfstoffen. Ook de tabaksteelt verviel 

door invoer van Indische tabakken. En de koolzaadteelt kwam in 

verval door de opkomst van aardolie. Goede boter werd deels 

vervangen door margarine en graanprijzen daalden door de 
aanvoer van graan uit Amerika. De lonen voor landarbeiders 

waren in die tijd erg laag. Na 1895 stijgen de lonen weer en 

arbeiders in West-Brabant krijgen dan in 1907 fl. 250 – 400 per 

jaar! De Landarbeidersbond is opgericht op 25 februari 1914. 
Deze bond startte met 519 leden. De Bond ontstond uit de Prot. 

Chr. Bond van Landarbeiders in de Provincie Groningen en de 

Ned. Chr. Van Land-, Tuinbouw- en Zuivelarbeiders. Pas op 25 

maart 1920 werd het de Ned. Chr. Landarbeiders Bond. De 
contributie bedroeg in die tijd: Fl. 0,06 per week. 

Het eerste Bondsbureau was thuis, bij secretaris/penningmeester 

G. Drevel.  De vergaderingen werden meestal in kleinere plaatsen 

gehouden. Daar waar de landarbeiders woonden! Dus kwam men 

ook in West-Brabant. De grootste stimulator om zich te verenigen 
was de heer v.d. Ree, gemeentebode in Klundert. Onder zijn 

leiding werden er bijeenkomsten georganiseerd en afdelingen 

opgericht.  Het vinden van een “vergaderruimte “ was in die tijd 

erg moeilijk. Op 2e pinksterdag werd er in Klundert een openlucht  
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meeting gehouden waar “ongeveer 300 personen waren 

tegenwoordig geweest, waaronder jonge dochters en vrouwen “. 
In 1915 staat in een artikel dat er op 5 juli in “Dwingelspaan” 

vergaderd was in een schuur. Een dag later, op 6 juli werd er 

vergaderd in het bierhuis van Groenewold in Oudemolen. Het 

vergaderen in scholen, openbare ruimten en zelfs bij “een 3tal 
houders van vergunningen en verlofslocaliteiten” was niet 

mogelijk. Dit alles werd tegengewerkt door de boeren en 

winkeliers. De lage lonen en de sociale wantoestanden moesten 

verdwijnen. 
 

De uurloontarieven van 1 mei 1915 tot 1 mei 1916 in Oostwolda – 

voor mannen: Uurloon voor het hele jaar: Fl. 0,15 per uur. 

Werktijden: varieerden van 5 uur in de ochtend tot 1 uur in de 

middag. In de winter van 7 uur in de ochtend tot 1 uur in de 
middag. Ploegen: Fl. 1,75 voor de tijd 5 uur – 1 uur. Voor 

vrouwen: wieden van 6 tot 1 uur: Fl. 0,60 totaal. Aardappels 

poten van 6 – 1 uur, 10 ct/uur 

 
Wat de arbeiders in de middaguren deden is mij onbekend. 

Verondersteld mag worden dat er arbeiders waren, die een stuk 

grond huurden en daar een intensieve teelt op hadden. Op 1 

oktober 1915 waren er 30 leden in Oudemolen en 8 in 
Zwingelspaan. In Fijnaart en Heijningen  was er toen nog geen 

arbeidersbond. Het was voor de landarbeiders in die tijd een zeer 

zware tijd. Alle prijzen voor levensmiddelen enz. stegen flink 

vanwege de 1e WO. Gelukkig waren er agrariërs, die de 
landarbeiders extra betaalden om in hun levensonderhoud 

enigszins te kunnen voorzien. In het najaar van 1915 schreef de 

Bond aan alle agrariërs in Fijnaart en Heijningen een lange brief 

waarin men vroeg om betere arbeidsvoorwaarden voor het jaar 

1916/1917, o.a. een betaling van de overuren, die een arbeider 
moest maken zonder extra betaling. Beschreven staat dat deze 

overuren o.a. bestonden uit: binnenhalen van de oogst, het 

bewaken van het vee, vaak ’s nachts goederen aanleveren aan 

spoor, boot of tram.  
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In het boek staat verder te lezen dat de landarbeiders in 1916 het 

bijzonder moeilijk kregen om werk te krijgen. In een artikel van 

17 augustus 1916 staat dat de agrariërs Belgische geïnterneerde 

militairen en ook Nederlandse militairen inhuurden, die goedkoper 
per uur waren dan de normale arbeiders. De bond stuurde een 

brief naar de commandant van de Nederlandse strijdkrachten 

waardoor het aantal Nederlandse militairen op het land 

verminderde. In de jaren 1920 kwamen er organisaties van 
Christelijke- en Katholieke agrariërs ( o.a. de NCB ), die 

gezamenlijk een tegenwicht gingen vormen tegen de invloed van 

de arbeidersbonden. 100 jaar verder mogen we vaststellen dat  

de tijd niet heeft stil gestaan en iedereen, zonder wrok, terug kan 
kijken op die tijd van toen.  

J.D. 
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Berichten en advertenties uit oude kranten……. 

 

 

 
1969 
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Huisnummer 33 
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Agenda herfst/winter 2020-2021 

 

 
In verband met de huidige omstandigheden zijn alleen  

onderstaande berichten 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. 

 

 
In verband met de thans geldende maatregelen is het niet 

mogelijk om data vast te tellen voor een winterbuffet, excursies, 

reisjes en verdere activiteiten. 

mailto:dierksjan@gmail.com

