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Ledenblad november 2021 

Verschijnt elke 4 maanden 

(maart, juli en november) 
 

Van de voorzitter 
 
Het jaar 2021 gaat de geschiedschrijving in als 
een enerverend jaar. Het woord “enerverend” 

dient in deze context uitgelegd te worden als 

“op de zenuwen werkend”.  Dit alles wordt 
veroorzaakt, u begrijpt het al, door het corona 

virus dat iedereen in 2021 en wellicht ook nog 

in 2022 volop gaat bezig houden. Gelukkig 

hebben zich bij onze vrijwilligers en leden, voor 
zover bekend, geen echte corona ( lees corona 

slachtoffers) problemen voorgedaan. Laten we 

hopen dat we de nieuwe coronagolf weer 
zonder problemen doorkomen. Gelukkig konden 

we onze Alg. Ledenvergadering houden die 

goed bezocht werd.  Ook het bezoek aan het 
Van Goghhuis was mogelijk met het tonen van 

je QR code. Laten we hopen dat de geplande 

activiteiten voor januari 2022 doorgang kunnen 
vinden. Naar aanleiding van de lezing van 

Johan van Doorn na de Alg. Ledenvergadering 

zijn onze vrijwilligers o.a. druk bezig om in de 

Duitse archieven uit de 2e WO meer informatie 
te vinden over de strijd in Fijnaart en 

Heijningen en omgeving in de laatste maanden 

van de oorlog in West-Brabant. Hierover krijgt 
u ongetwijfeld meer te lezen in de komende 

ledenbladen. Ook is uw Heemkundige Kring 

bezig om op de Zwingelspaansedijk een paneel 
te plaatsen waar soldaten met zandzakken de 

inundatie van de gemeente Fijnaart in 1953 

voorkomen hebben. Ik hoop dat we hierover 
binnenkort in de media meer kunnen berichten.  

Rest mij u, mede namens alle vrijwilligers, u te 

bedanken voor uw steun en hulp aan onze 
vereniging in 2021. Wij wensen u fijne 

feestdagen en alle goeds in 2022! 

 

                                      Jan Dierks 
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Koninklijk Besluit. 
 

Het kerkbestuur van de Hervormde Kerk ontving een schrijven, 

gedateerd 11 - 8 - 1871, waarin bekend werd gemaakt dat 

Provinciale Staten van Noord Brabant het besluit had genomen de 
begraafplaats rond de kerk te sluiten. De aangedragen feiten door 

de Provinciale Staten tot sluiting aangevoerd waren o.a. de 

volgende: 

Dit op grond dat de begraafplaats in het midden van het dorp ligt, 

rondom huizen ingesloten en van geen wind blootgesteld. Hoewel 
de oppervlakte van de begraafplaats voldoende is maar het feit 

dat hij al meer dan 300 jaar in gebruik is en er door al die tijd 

heel veel mensen erop zijn begraven, is de grond door het groot 

aantal lijken door de jaren heen het vermogen en de kracht 
verloren om de ontbinding te bevorderen.  

Het kerkbestuur was het daar niet mee eens en ging daartegen in 

beroep. Op 11 -11 - 1872 volgde uitspraak. 

De schadelijkheid voor de volksgezondheid is niet bewezen. De 
stelling van de inspecteur dat de begraafplaats het vermogen tot 

ontbinding heeft verloren niet anders kan geacht worden te zijn 

dan louter een mening, niet berustend op een scheikundig of 

ander doeltreffend 

onderzoek. Ondervinding 
heeft uitgewezen dat na 

verloop van 15 jaar bij 

ruiming der graven de 

ontbinding volledig is 
volbracht. Bovendien is de 

begraafplaats slechts 

omringd door een klein 

aantal huizen met een 
zodanige tussenruimte dat 

de winden zich vrij over de 

begraafplaats kunnen 

bewegen. Het sterftecijfer 
in Fijnaart is niet 

ongunstig te noemen. 

Daarna volgen uitgebreide 

uitweidingen waar we 

enkele van noemen.  
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Dat een noodzakelijkheid van een scheikundig onderzoek dan 

onlangs bleek, dat toen de aarde en de bestanddelen van 

vergelijkbare eeuwenoude begraafplaats, van welke wegens een 

dat langdurig bestaan het ontbindingsvermogen werd ontkend, 

door een commissie van deskundigen aan een scheikundig 
onderzoek werd onderworpen, door welk onderzoek afdoende aan 

de dag kwam dat het bedoeld vermogen door eeuwenoud gebruik 

de begraafplaats niet was gekrenkt; dat bij het wegvallen van dit 

eerste bezwaar, nog overblijft dat, hetwelk is geput, is uit ligging 
der begraafplaats.  

Dat blijkens een schetstekening door de betrokken hoofdingenieur 

van de Waterstaat opgemaakt, de begraafplaats een betrekkelijk 

grote ruimte heeft voor 44 lijken, merendeels van niet volwassen 
overledenen, daarop gemiddeld in de laatste 10 jaar begraven. 

Dat zij is omringd door een gracht en daaromheen lopende weg 

samen ongeveer 14 meter breed. Dat langs die weg staan 15 

woningen als; 5 ten noorden, 1 ten oosten, 3 ten zuiden en 6 ten 

westen. Dat er brede tussenruimten zijn tussen de woningen in de 
richting van het veld en van een 23 meter brede straat dat aan de 

werking de windstromen over de begraafplaats hun volkomen 

vrije speling gelaten is. 

Dat het sterftecijfer over de laatste 10 jaar gemiddeld, de 
levenloos geborenen er vanaf getrokken, heeft bedragen 1 op de 

43 64/100 van de bevolking, dus niet meer dan 2 14/100 ten 

honderd, dat dit cijfer niet ongunstig mag worden genoemd. 

Dat is niet aangetoond dat meer sterfgevallen zijn voorgekomen 
in de woningen in de nabijheid van de begraafplaats, staande dan 

in welke daarvan meer verwijderd zijn.  

Daar alzo de ligging van de begraafplaats op zich zelf genomen 

niet van dien aard is dat daaruit alleen tot haar schadelijkheid 
voor de volksgezondheid mag besloten worden, dat in deze 

omstandigheden geacht moet worden dat het besluit van 

Gedeputeerde Staten niet op voldoende gronden rust. 

Gezien art. 45 der wet van 10 april 1869 op het begraven van 

lijken enz. hebben goedgevonden en verstaan; te vernietigen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant 

in dato 17 augustus 1871, waarbij de sluiting is bevolen van de 

begraafplaats der Hervormde gemeente te Fijnaart. 

 
Noot; Zeer waarschijnlijk is bij de bouw van de huidige kerk in 

1877 toch maar besloten de  Hervormde begraafplaats te 

verplaatsen naar de Wilhelminastraat.        P.R. 
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Rechtzaak. 

 
In het dagblad van Noord Brabant van 5 juli 1939 werd een niet 

zo fraai beeld gegeven van de Fijnaartse inwoners. Men vond dat, 

in vergelijking met andere plaatsen, er wel erg veel ruzies 

onderling voorkwamen. Het was de vorige dag dan ook wel druk 
geweest voor de balie bij de Politierechter. Het eerste geval betrof 

een 28 jarige landbouwer die zijn 50 jarige buurman een vuistslag 

in het gezicht had toegediend. Het ging feitelijk om een 

onbeduidend geval, maar door  de agressieve dader was het toch 
tot een eenzijdig handgemeen gekomen. Het had voor 

onaangename verhoudingen gezorgd en dat was goed te 

begrijpen. Nadat de Politierechter 

de man van de vuistslag een 

behoorlijke uitbrander had 
gegeven en een fikse 

waarschuwing, veroordeelde hij 

hem tot een boete van F 10,- of 

anders vijf dagen het gevang in. 
Een toch wel flinke straf voor een vuistslag.   

In het tweede geval stond op dezelfde dag wederom een 

Fijnaarter voor de Politierechter, in dit geval een 50 jarige. Ook 

nu ging het om een uit de hand gelopen burenruzie. Deze man 
werd beschuldigd van het slaan met een knuppel op het lichaam 

van zijn buurman. Met deze zaak was de moeilijkheid dat 

niemand getuige was geweest van het knuppelen. De getuigenis 

van de vrouw van de knuppellaar was van geen waarde. Ze had 

het van horen zeggen. Daarom restte voor de Politierechter niets 
anders dan vrijspraak te vonnissen. Wel maakte hij van de 

gelegenheid gebruik om wederom te waarschuwen voor 

herhaling. Voor de vrouw had hij nog een verrassing in petto. 

Voordat de ruzie tussen de buurmannen ontstond bleek er al een 
fikse ruzie te zijn geweest tussen de beide buurvrouwen. Daarbij 

had de, volgens de krant, knappe vrouw van de man met de 

knuppel de buurvrouw met een mes bedreigd en haar daarbij ook 

nog de huid vol gescholden. Dit geval was voor de Politierechter 
duidelijker en veroordeelde haar dan ook tot een boete van F 15,- 

subs, 10 dagen hechtenis. De Politierechter was nu toch bezig de 

mensen de les te lezen dus ook deze vrouw kreeg van hem de 

wind van voren met eraan toevoegend; 'mocht het nog een keer 
voorvallen hij haar zonder mankeren op zou sluiten in de cel'. P.R. 
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Over oude liedteksten. 
 

Voor wereldoorlog 2 was het, meer dan nu gebruikelijk is, dat 

teksten werden gemaakt op bekende melodieën over rampen en 

plagen. Zo woede rond 1900 de tweede Boerenoorlog in Zuid 
Afrika. Daar wilden de Engelsen de boeren eronder krijgen. Voor 

Nederlandse artiesten aanleiding erover te zingen. Zo is er het 

overwinningslied ter ere van de Transvaalse Boeren bij de slag 

van Krugersdorp.  

Het begint zo;  
 Hebt gij de vreugde kreet gehoord 

 Der Boeren van Transvaal. 

  De nederlaag van de Engelsman 

  Is voor hem een schandaal. 
  Maar ze hebben hun verdiende loon 

 Voor bedrog en dwingelandij. 

 En nimmer laat Oud Hollandszoon 

   Zulks bedriegers vrij.  
 

De volgende liedtekst gaat ook over die strijd. 2e couplet 

 

   Kent gij dat land zo schaars bezocht 

   Dat land waar Britten nu op loeren. 
   Waar de natuur haar wonders wrocht 

 Het is het vaderland der Boeren. 

 Men wil de Transvalers onderdrukken 

 Het  zal niet gelukken. 
 Zij willen niet bukken. 

 Zij strijden voor hun grond, vrouw en kind 

 Die elk oprechte Boer bemint. 

 
Watersnoden zijn er altijd geweest in Nederland en ook daarover 

zijn er liedteksten ten over. 

Hier volgt het eerste couplet van het lied 'Nijmegen en s' Bosch 

vol vlucht en reddelingen'. 
 

 Kreten doen alom de ronde 

 Uit een eindloze zee. 

 Waar voorheen nog levens vonden 

 Zo van mensen zowel vee. 
 Alles, alles moest gaan vluchten 

 Rund en pluimvee ging teloor. 
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 Maas en Waal lieten zich duchten 

 Dijk en wal alles brak door. 

 

Het tweede couplet van het lied; 'waterrampen te Oeffelt'. gaat 

over de overstroming januari 1926. 
 

 Oeffelt het vriendelijk dorpje 

 Slechts nog daken ziet men daar. 

 Overal niets dan water 
 Ach hoe droevig, ach hoe naar. 

 Tal van mensen op de daken 

 Bidden God op hulpe snel. 

 Wie weet wat nog zal genaken 
 redding komt dat weet men wel. 

 

 

Nog een watersnoodlied met de titel; 'Jongste overstroming in 

Nederland'. Tweede couplet. 
 

 Vandaag is er moord en morgen weer een brand 

 Nu weer een overstroming. 

 Geteisterd wordt weer ons dierbaar klein land 
 Het land van boter kaas en honing. 

 Ach hoeveel dijken braken er door  

 Hoeveel kippen en vee gingen weer teloor? 

 Hoeveel mensen verloren hun land en hun goed 
 Dat het ons steeds toch zo ernstig treffen moet? 

 

Uit ons heemkundig archief. 

                                                                                                               P. R.  
.  
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Het Van Goghhuis te Zundert. 

 
Op de eerste Heemreis na de coronaperiode ging het met 15 

leden richting Zundert. Het was voor sommige best lastig om er 

te komen omdat overal aan de wegen werd gewerkt wat zorgde 

voor vele omleidingen. Toen iedereen was gearriveerd was het 
aan de gidsen om het een en ander aan ons te verklaren. Want 

het huis op zich was dan wel de plek waar Vincent van Gogh was 

geboren, maar het oorspronkelijk 

pand was al tijden geleden 
gesloopt. Van Gogh heeft er 

overigens maar tot zijn elfde jaar 

gewoond. Het huidige 

monumentale pand is dan ook 

meer een kunstcentrum met 
wisselende tentoonstellingen. In 

ons geval waren de muren 

behangen met kleurige foto’s van 

mensen, bloemen en andere figuren. Wel was er een huiskamer 
ingericht waar via een audiovisuele presentatie het vroeger leven 

van Van Gogh was te volgen. Toen alles was bekeken en gehoord 

gingen we naar buiten naar een terrasje dat, volgens de gids, zich 

bovenop een oud voormalig kerkhofje bevond. Dat wetende 
hebben we de stoeltjes maar gemeden. Even later gebaarde de 

besnorde gids naar een houten geval in de achtertuin van wel een 

paar meter hoog. 

 Een kunstwerk volgens de man. Wij maar 

gauw verder naar het beeld wat 
beeldhouwer Zadkine van de broers Theo 

en Vincent heeft gemaakt. Het is 

algemeen bekend dat de broers van Gogh 

een echte broederband hadden getuige de 
vele brieven.  
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Even later stonden we voor het kerkje waar dominee vader Van 

Gogh 22 jaar lang zijn kleien kudde voorging. Verder werden we 

geattendeerd op de gedenkplaat gewijd aan het doodgeboren 

eerste kindje Vincent van Dominee 
Theodorus en zijn vrouw Anna. De tekst 

was, en dat na zoveel jaren, nog goed 

te lezen. In het sobere kerkje vertelde 

de gids dat het orgel in de 2e 

Wereldoorlog was aangebracht. Door al 

dat lopen en luisteren een beetje 

vermoeid geworden wandelden we op 

ons gemak naar een drinkgelegenheid. 
Na een bakje koffie of thee en een 

lekkere appelpunt keerden we weer 

huiswaarts.  

                                                                                       P.R. 

 

Wat te doen met kleuters. 

 
Men is gauw geneigd te zeggen dat vroeger alles beter was. Nou, 

dan moest je toch niet tot de arbeidersklasse horen. Om een 

voorbeeld te noemen, tot in de 50 er jaren van de vorige eeuw 
was het normaal dat vrouwen op het land werkten om aan wat 

extra geld te komen met het probleem van, waar met de kleine 

kinderen te blijven. Men kon kleuters laten opvangen op een 

bewaarschool en schoolgaande kinderen werden onder de hoede 

geplaatst van oudere broers of zussen, familieleden of buren. Als 
dat allemaal niet mogelijk was werden kinderen gewoon 

meegenomen naar het veld. Dat was verre van ideaal want 

daarmee lagen en liepen die daar onbeheerd rond. Hier in Fijnaart 

werd zelfs waargenomen dat de kindjes met touwen aan een paal 
werden gebonden ter voorkoming dat ze in de sloot zouden 

belanden. Er werden wel plannen gelanceerd om aan deze 

toestanden een einde te maken zoals de lonen van de mannen 

radicaal te verhogen zodat het niet meer nodig was de vrouwen 
het veld in te sturen. Daar kwam niets van terecht met als 

argument dat in de landbouwgemeenten overwegend veel arme 

mensen woonden waardoor de landbouwers geen hoge lonen 

konden betalen.                                     P.R. 
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Uit de archieven van de NHIM. 

 Heeft een periode dienst gedaan op het Fort Sabina. Hie 

 rna overgeplaatst naar Utrecht. 

 Titel   Zoeklicht nr. 79, diameter 75 cm, gemonteerd op een 

wagen voor paardentractie. Het zoeklicht werd in 1928 van Fort 
Sabina Henrica overgebracht naar Utrecht. Vanaf 1930 werd het 

zoeklicht ingezet bij 6 Zoeklichtafdeling t.l. en daarvoor van de 

wagen genomen. De wagen werd daarna gebruikt voor zoeklicht 

nr. 57.  

 Datering van  1928  Datering tot 1930  
 Trefwoorden  zoeklichten  

o Nederlandse strijdkrachten, Koninklijke Landmacht, genie (KL)  

 Onderwerp   Koninklijke Landmacht, Fort Sabina Henrica, 6 

Zoeklichtafdeling t.l., Zoeklichtwagens, Paardentractie  
 Plaats  Utrecht, Utrecht, Nederland  

 Collectie  Fotoafdrukken Koninklijke Landmacht 
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Auto-ongeluk door de heer de Kok, directeur van 

de Coöp Melkfabriek aan de Nieuwe Molen. 
 

Als we het bericht lezen kunnen we er vanuit gaan dat er wel een 

hele dichte mist was. Eerst tegen de wagen van Arie de Lint, en 

daarna nog eens in een heg in de kant van de weg. Artikel 
vermeld in de Grondwet op 18 maart 1930. 

Het weer volgens de website “het weerverleden” geeft aan voor 

maandag 17 maart 1930. 

Temperatuur gemiddeld 5.2 C., de wind kwam uit het zuidwesten, 
licht bewolkt, met enige regen. 
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Ongeval in de Watertoren op de kruising 

Molenstraat, Oud Heijningsedijk en Oude 

Molensedijk te Fijnaart. 
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Door de werkzaamheden in de toren is overleden de Dingeman 

Johannes Tak geboren 28-08-1901 te Oud Gastel en overlijd 16-

02-1929 ondanks de geboden hulp op 16-02-1929 te Fijnaart. Hij 

was getrouwd met Anna Maria van de Minnen. Dit op 23-07-1929 

te Oud Gastel. 
 

Dit soort ongelukken zijn meer voor gekomen daar we in de oude 

kranten nog enkele van deze voor vallen hebben gevonden. 

De tempratuur was die dag -10.1 
graden celcius, de 

gevoelstempratuur – 16.8 graden 

celcius. Als we deze tempraturen 

zien mogen we wel spreken van 
een ijsdag, met hele nare 

gevolgen. 

De watertoren werd gebouwd in 

1925, en werd verwoest tijdens 

de terugtocht van de Duitsers in 
november 1944. De hoogte was 

34.85 meter boven het maaiveld, 

de hoogte van de waterspiegel 31 

meter, en de inhoud was 250 m3 
water. 
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Reactie op het boek “Het kwam zomaar uit de lucht vallen” 

en dit gericht op blz. 99 registratie nummer 37 ofwel de Spitfire 

IX met registratie nummer PV 134-GE ? van het 349e Squadron 

die bij Zwingelspaan is neergekomen. Het toestel werd gevlogen 

door F/O Paul Decroix. De reactie op dit stuk werd door de 
Heemkundige Kring ontvangen van de heer A.J.P. Dekker uit 

Friesland. Een aantal van de verwoorde stukken willen we graag 

nader toelichten. 

De heer Dekker mailt ons het volgende. 

 Met grote belangstelling en waardering heb ik kennis genomen 

van uw uitgave                                                                   “Het 

kwam zomaar uit de lucht vallen”.  

 Als u daar prijs op stelt enige correcties en - mogelijk -
aanvullingen. 

Allereerst data correcties : pagina 99 en 102: 3 november viel op 

vrijdag en 4 november dus op zaterdag. Ik ben op zondag 5 

november bevrijd op de boerderij van Maris aan de Tonsedijk 

tussen het Zwingelspaan en de Tonnekreek / Oostdijk. Daarna 
geëvacueerd naar de Boerderij van Munters halverwege het 

Zwingelspaan en de Oude Molen. Drogedijk  (kaartje cijfer 1) 

 De locatie van de Spitfire op pagina 100 lijkt mij hoogst 

onwaarschijnlijk, ik heb daar nooit een wrak gezien. Op de bijlage 
heb ik met een kruisje de waarschijnlijk juiste locatie 

aangegeven. Ik woonde vlak daarbij Op slechts enkele honderden 

meters afstand 

Als 10 jarige ging vaak kijken naar de Spitfire die een 
noodlanding had gemaakt op de plaats van het kruisje ca 250 

meter achter de boerderij van naar ik meen boer Barel. Ik ging 

dan in de cockpit zitten en waande mij Spitfire ploot. Van deze 

Spitfire heb ik nog steeds een patroonhuls in mijn bezit rond het 
vliegtuig lag het bezaaid met patroonbanden. Ik heb nog 

geprobeerd de antenne van het vliegtuig te slopen maar dat is me 

niet gelukt! Mogelijk is dat het vliegtuig van pagina 100 ? 

 mvg, A.J. P. Dekker/ Friesland 
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Het kaartje zoals van de situatie is gemaakt op recentelijke 

samenstelling  

Crashplaats Boerderij van Munters aan de Drogedijk 

Geachte heer Dekker  
 

Plaats van de crash, het is helaas niet altijd mogelijk om exacte 

plaatsen te herleiden, door ons zijn verschillende informatie 

bronnen geraadpleegd en over elkaar heen gelegd. Ook 
geregistreerde coördinaten verschillen soms tientallen kilometers. 

Onze heer W. van D. heeft zich hier vooral mee bezig gehouden. 

Zoals u heeft gelezen zijn er verschillende contacten geweest over 

deze crash ook bevestigd 
door enkele mensen uit de 

buurt. Wel is de mogelijkheid 

aanwezig dat een ander 

toestel is, er zijn namelijk 
ook in die tijd op dezelfde 

datum door de gevechten 

rond Klundert en omstreken 

nog enkele (3) toestellen 

neergekomen waar we alleen 
de aanduiding hebben 

"neergekomen omgeving 
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Klundert". Er zou een persoon aantekeningen hebben gemaakt 

met exacte plaatsen, deze persoon is overleden en de familie is 

niet genegen deze met ons te delen. We hebben van andere 

mensen de aanduidingen gehad en die zeggen, daar is er een 

neergekomen en ik denk ook daar. Het is wat dat aangaat 
allemaal erg vaag. Er was op die datum een toestel dat omgeving 

van Klundert was neergekomen, verder onderzoek aan de hand 

een foto van de Noorse luchtmacht is het gelucht om de exacte 

plaats te achter halen. Het was neergekomen in de polder bij 
Standdaarbuiten, was een Noorse piloot, welke ook een Spifire 

vloog.  

U heeft een kaart erbij gedaan met aanduiding van plaats 

vliegtuig en boerderij Munters, de boerderij staat verder richting 
Zwingelspaan. Onze vraag is nu wat kunt u zich herinneren van 

het vliegtuig, kleur, beschadigingen, afbeeldingen, bepaalde 

merktekens op de romp en vleugels. Heeft er soms iemand een 

foto van dit toestel gemaakt dat u weet?  

 
Met vriendelijke groet Sjaan Kannekens HK Fijnaart en Heijningen 

 

Dank voor uw uitvoerige reactie. Ik geef u enige aanvullende 

informatie  
1) pag. 85 >2e tekst blok , laatste zin : de gewonde para's 

werden opgevangen en verpleegd in een van de Bastions ( 

Napoleontische versterkingen in de stadswallen van Willemstad ). 

Mijn moeder was hier vrijwillig Rode Kruis Helpster (onder leiding 
van dokter Schiphorst) en  is na  de oorlog (o.a. hiervoor) door 

het Rode Kruis onderscheiden. Enkele para's die ernstige 

verbrandingen hadden opgelopen leden zoveel pijn dat ze volgens 

mijn moeder (die goed Engels sprak) "hun bed bijna uit elkaar 
trapten".  

 

2) pag.89 > verslag Lanning > ik vraag me af of hier dokter De 

Visser en dokter Schiphorst huisarts te Willemstad  hier niet met 

elkaar verward worden . In Willemstad was slechts 1 huisarts, te 
weten dokter Schiphorst.  

 

3) Ons huis Villa Vesta - aan de Singel buiten de stadswallen - 

werd in oktober 1944 gevorderd door de Ortskommandant. Wij 
moesten met achterlating van vrijwel alles binnen 24 uur 

vertrekken en vonden onderdak  op Zwingelspaan bij dhr. Gerrit 
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de Lint in een woonhuis recht tegenover de Christelijke Nationale 

School op ongeveer 150/200 afstand van smederij Hollemans. 

Naar het mij voorkomt, maar dat moet makkelijk te controleren 

zijn, de smederij van Hollemans werd op vrijdag 3 november 

gebombardeerd. Ik was op 200 meter afstand in de kelder bij De 
Lint. Naar toen beweerd werd stond niet een tank voor de 

smederij, maar er in en stak de loop naar buiten, raar verhaal 

vind ik.  

Constant van Nispen schrijft in Willemstad in Oorlogsjaren 1940-
1945 het volgende. Van 21 oktober tot en met 28 oktober is het 

“putten graven” (“Deckungs-löchner”) Villa Vesta was 

waarschijnlijk ingericht als hoofdkwartier en de Christelijk 

Nationale School werd gebruikt als legering van de militairen; er 
werd (in 47 uren) een pad aangelegd tussen Villa Vesta en die 

school. De woning B 180 (thans Kon. Wilhelminalaan 8 bewoond 

door de fam. Looij) werd door G.C. de Wit ontruimd. 

De Christelijke Nationale School aan de Singel in Willemstad. Op 
een postkaart van 1943. 

In de uitgave van de Heemkundige Kring Oorlogstijd Fijnaart en 

Heijningen ’40-’44. Staat het volgende over het bombardement te 
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Zwingelspaan. Op zondag 5 november 1944 was een zeer heftige 

strijd gaande tussen 4e Lincolnshire Bataljon en de Duitsers men 

vorderde maar heel langzaam. De luchtmacht werd ingeschakeld 

om de tegenstaand van de Duitsers proberen te breken. Op het 

kruispunt waren diverse Duitse voertuigen aanwezig, ze werden 
aangevallen door de jachtbommenwerpers, dit met boordgeschut 

en bommen. Een van de bommen trof de schuilkelder van de 

familie Hollemans. Hierbij kwamen Bastiaan Hollemans 64 jaar, 

Izaak Cornelis Hollemans 18 jaar, Cornelia Leentje Hollemans 22 
jaar en Pieternella Hollemans 26 jaar. Ook vielen er nog enkele 

gewonden. 

 

De Lint boerde met zijn broer, die op de boerderij woonde aan de 
Tonse dijk. Na het bombardement op Zwingelspaan zijn we 

vrijdagavond in het donker naar die boerderij gevlucht. Op 

zaterdag plaatsen de Duitsers geschut in de boomgaard, waarop 

we op zondagochtend 5 november  onder heftig granaatvuur 

vanuit Klundert gevlucht zijn naar de boerderij van Maris, ook aan 
de Tonse dijk en die in de middag door Spitfires werd 

aangevallen  en waar we aan het eind van de middag/ begin 

avond  bevrijd zijn door Britse infanteristen.  

 
Voor mij is het vrijwel zeker dat de Spitfire - waar ik als kind van 

10 hevig in geïnteresseerd was - de Spitfire die is genoemd op 

pagina 99 [ onderwerp 37 ]. Deze Spitfire werd gevlogen door 

luitenant Decroix. Details van dit toestel dat niet op de boerderij 
van Barel is gevallen maar een noodlanding heeft gemaakt een 

paar honderd meter achter de boerderij de polder in,  dat 

herinner ik me nauwelijks. Wel herinner ik me dat de cockpit 

helemaal open lag en je zo in het toestel kon stappen. Het toestel 
lag ZW > NO en is dus vanaf de Stadsedijk komen aanvliegen. 

Toen werd er gezegd dat het toestel deelgenomen had aan de 

aanval op de smederij van Hollemans of daar enig bewijs voor is, 

is mij niet bekend.  

 
4] de boerderij van Munters had een vrijstaand woonhuis dat later 

gesloopt is en vervangen door een bungalow de paardenstallen 

staan er nog steeds. De door mij aangegeven locatie is de juiste, 

net voor de knik in de dijk ik woonde daar vanaf half november 
1944 tot eind mei 1945.  

 

Van het Rode Kruis Personeel voor het Bastion heb ik een fotootje 
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een bijzonderheid in die tijd. 

 

In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd en 

nogmaals mijn waardering voor uw boek te hebben uitgesproken,  

 
m.v.g. en hoogachting,  A.J.P. Dekker/  Friesland  

 

Onderwerp: reactie boek  

 
Bijgaand het door u gevraagde fotootje. Wellicht beschikt u over 

de technieken tot vergroting en misschien zelfs verheldering.                                                                                                                                       

Ik heb bij boer Munters voor 

die tijd veel geld verdiend : ik 
had in de schuur overal 

muizenvallen staan en Munters 

betaalde me 25 cent per muis. 

Als ik me niet vergis is zijn 

zoon geen boer maar 
onderwijzer geworden. We 

verbleven bij Munters (3 

personen) in het voorhuis van 

half november 1944 tot 
voorjaar eind mei 1945. Vanaf 

maart ging ik dagelijks lopend 

naar Fijnaart naar school over 

naar later bleek een 
wegkruising welke ondermijnd was met landmijnen. Later vanuit 

Willemstad via de Steenpad naar de school op Stadsedijk waar 

achterin het lokaal ontheemde bejaarden huisden.                                                                                         

Mijn opa had voor WO 2  een smederij in de Landpoortstraat en 
een oom en tante  waren uitbaters van Hotel/restaurant Bellevue 

aan de haven. 

 Groet  A.J.P. Dekker/ Friesland 

 

 

Geachte heer Dekker. 
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Heb getracht het fotootje wat laten te verbeteren maar helaas is 

dit niet gelukt. Het is te wazig men zou het moeten in scannen 

met een hoge resolutie en op het huidige formaat zegt men. Of 

men zou een foto moeten maken met een telefoon (vrij 

recentelijk) deze hebben een hoog pixels gehalte. 

Ik heb met een persoon welke ook meegewerkt heeft een het 

boek afgesproken om dit nog eens na te gaan. Met vriendelijke 

groet Sjaan Kannekens. Er is door ons nog meer informatie aan 

de heer Dekker gevraagd maar hebben tot op dit moment geen 
reactie meer mogen ontvangen. 

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

Een foto uit de collectie Lauw Machielse – Nel Neelen.  

Bij de HK afgegeven. Maar wie zijn ze. Kent u soms de namen van 
de afgebeelde personen?               Van links naar rechts. 

1.      2. 

3.Lauw Machielse 1911-1993 4. 

5.     6. 

7.     8.Nel Neelen 1912-1998 
9.     10. 

11. 

 

1 2 

3 

4 

5 

6 

8 

1

0
0 

1

1
1 

9 
7 
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Agenda herfst/winter 2021/2022 
 

 

Activiteiten Heemkundige Kring Fijnaart en 

Heijningen 

 
Vrijdag 21 januari 2022:  
 

Bezoek aan het Nederlands Drukkerij Museum in Etten – 

Leur. Aanvang: 14.00 uur. Bezoekkosten: € 5,50 p.p.  

De rondleiding begint met koffie en appeltaart voor een bedrag  

van € 4,00. Tijdens het nuttigen van de koffie en appeltaart is de 
introductie. Daarna de rondleiding en de mogelijkheid om zelf een 

boekje in te binden. Totale rondleiding enz.  2,5 uur.  

Totale kosten € 9,50 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vrijdag 28 januari 2022:  

 
Het jaarlijkse winterbuffet in De Graanbeurs, Kadedijk 6 

Fijnaart.  

Aanvang : 18.00 uur  

Kosten € 15,00 p.p. 
 

U kunt zich voor beide activiteiten opgeven door een of beide 

bedragen over te maken naar ons banknummer: 

NL79RABO0144953978 t.n.v. Heemkundige Kring Fijnaart en 
Heijningen 

 

 
 


