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Ledenblad juli 2022 
Verschijnt elke 4 maanden  

(maart, juli en november) 

 

Van de voorzitter…. 
Vandaag 12 juli, het is mooi weer, schrijf ik mijn 

voorwoord voor u, onze leden. Wat is er de 

laatste vier maanden bij de Heemkundige Kring 
Fijnaart en Heijningen gebeurd? Best veel.  

12 april was de jaarvergadering in de 

Graanbeurs met na afloop een interessante 
lezing door ons lid Kees Machielse over de 

ontstaansgeschiedenis van de noordwesthoek 

aan de hand van oude landkaarten. De door ons 

ingerichte oorlogsexpo-sitie op het 
evenemententerrein tijdens de voorstellingen 

van de musical Oorlogswinter trok veel 

belangstelling.  
Uw kring heeft de sluitsteen en de windvaan van 

de Julianaschool gekregen. Beide bijzondere 

“erfstukken“ hebben een speciale plaats 
gekregen op het buitenterrein van de Heemkun-

dige Kring. Aan het plaatsen van beide zaken 

zijn veel uren besteed door Sjaan Kannekens. 
Voor u de moeite waard om eens te komen 

kijken.  

De huidige bevrijdingstentoonstelling blijft intact 

tot 29 september a.s. Van kenners hebben we 
begrepen dat onze tentoonstelling meer dan de 

moeite waard is met zelden tentoongestelde 

goederen. Kom nog kijken voordat alles 
opgeborgen wordt.  

Wij gaan volgend jaar weer volop aandacht 

besteden aan de watersnoodramp, volgend jaar 
70 jaar geleden. Mocht u nog bijzondere zaken 

hebben over de watersnood in 1953, dan zijn we 

hier altijd in geïnteresseerd.  
Het bezoek aan het Ned. Drukkerij Museum was 

de moeite waard. Verder in dit ledenblad leest u 

dat we weer een barbecue organiseren. Vergeet 
niet om u tijdig in te schrijven en geniet van een 

avondje uit in eigen dorp. 

Ik wens u, mede namens alle vrijwilligers, mooie 

zomerse dagen met een regelmatige regenbui in 
de nacht. 

Met vriendelijke groet,                 Jan Dierks 

Colofon 
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Drukkerij Museum. 

 
Op 17 juni bracht een tiental leden van de Heemkundige Kring 

Fijnaart en Heiningen een bezoek aan het drukkerijmuseum in 

Etten Leur. Dit museum, dat al bestaat sinds 1976, is gevestigd in 

een oude boerderij uit 1800 die door de gemeente beschikbaar is 
gesteld. In de loop der jaren is er een bijzondere collectie aan 

drukkerijapparaten opgebouwd. 

Onder het genot van een versnapering 

met gebak werden we ingeleid in de 
geschiedenis van de drukkerij.  

Het verhaal begint bij Johannes 

Gutenberg, bekend van de ‘Gutenberg 

bijbel’ uit 1455 waaraan hij drie jaar 

heeft gewerkt. Door het gebruik van patrijzen (dat zijn 
letterstempels van hardmetaal) en matrijzen (lettermoeders, 

hierin sloeg men de letters of leestekens) konden door de 

uitvinding van Gutenberg snel tekstpagina’s afgedrukt en 

gekopieerd worden. Dit gebeurde door losse letters in een 
uitstalraam te plaatsen.  

In het museum staat een kopie van een beeld van de Haarlemmer 

Laurens Janszoon Coster dat in die stad op verschillende plekken 

is te vinden. Vroeger werd beweerd dat hij de boekdrukkunst 
heeft uitgevonden maar dat is een intussen achterhaald feit. Wel 

heeft hij ervoor gezorgd dat Haarlem bij uitstek een boekdrukstad 

werd met wereldfaam, denk alleen maar aan het papierengeld 

van Johannes I. Enschede. In 1560 werd daar de eerste drukkerij 

aan de grote markt geopend door Jan van Zuren en Dirck 
Volkcertszoon Coornhert. 

Na deze algemene informatie volgde 

de rondleiding door het museum 

verzorgd door twee gidsen die, net als 
de boekdrukkunst, al een tijdje 

meegaan. Een van de twee liet zich 

ontvallen dat hij al 62 jaar met 

dezelfde vrouw was getrouwd. 
Deskundig waren de gidsen zeker, vele 

keren demonstreerden ze het 

letterzetten en de bediening van de vele gietijzeren machines die 

in de voorbije eeuwen dienst hebben gedaan. Duidelijk werd wel 
dat het best een tijdrovend en inspannend werk is geweest. Door 

al die gedemonstreerde apparaten besef je pas wat er in het 
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verleden allemaal bij kwam kijken voordat een boek of krant thuis 

op tafel lag. Tegenwoordig is het hele proces geautomatiseerd 

wat mogelijk is gemaakt door de komst van computergestuurde 

apparaten en dat gaat nu eenmaal veel vlotter.  Nadat nog was 

uitgelegd hoe een boek wordt samengesteld, gingen we met 
vermoeide ledematen weer op huis aan en keken we terug op een 

zeer geslaagde informatieve middag.                                                  

P.R. 

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

Veilingvereeniging 

“Noord-Brabantse Westhoek “te Fijnaart 
Er werd anno 1920 twee of driemaal per week geveild, al naar 

gelang de aanvoer van de producten. De veiling vond plaats op de 

hoek van de Kadedijk/Voorstraat. De oud-directeur van de veiling 
de heer J. Vermeulen vertelde daarover: “Dat was nog in de tijd 

dat er nog geveild werd in de doorrit van een café, waar de 

producten nog op straat werden geplaatst en het 

kantoor van de veiling gevestigd was op de zolder 
van het café.”  In dat jaar, 1920, werden maar 

liefst 17 peren- en 14 verschillende appelsoorten 

geveild, allemaal met prachtige namen. Dus 

moesten ze wel lekker zijn. Kom daar nu maar 
eens om. 

Peren:                                                   Appels: 

Clapp’s Favorite                             Blanke Diamant 

Clapp’s Stavorine                             Grauwe Diamant 

Jutte Peren                                       Transp. de Cronsels 
Beurre de Merode                              Manc’s Codlin 

Ronde perzikperen                           Streepelingen 

Louise de Bon d‘Avranche                Schöne von Bath 

Louis de Duchamel                          Goudreinetten 
Raapperen                                     Brab. Bellefleuren 

Besi de Chamantel                         Bruine Bellefleuren 

Besi de Schonauwen                      Beugelzoet 

Dirkjesperen                                  Baumans Reinetten 
St. Jacobsperen                             Belle Pontoise 

Suikerperen                                   Beurre Superfin 

Knolperen                                      Sterappelen 

Williams Duchess 
Nouveau Poiteau 

Sint Nicolaasperen 
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Maart 1940: Prins Bernhard in Oude Molen. 

 
 

Reeds Zondag ging in Willemstad en Oude Molen (gem. Fijnaart) 

het nieuwtje, dat Maandag Zijne Koninklijke Hoogheid Prins 

Bernhard een bezoek zou brengen aan het fort Sabina 
Henricapolder. Begrijpelijkerwijs twijfelden de meeste menschen 

aan dit gerucht. Toen echter Maandagmorgen enkele ordonnancen 

te Oude Molen kwamen begon men meer waarde te hechten aan 

dit nieuws. 
Maandagmiddag om ongeveer vier uur passeerden twee 

ordonnancen Oude Molen en lokten vele menschen uit de huizen. 

Voor echter verschillende inwoners op de straat waren kwam de 

vierpersoons cabriolet getooid met de standaardvlag en gevolgd 

door een drietal andere wagens in flinke vaart uit de richting 
Klundert en koos de richting Willemstad. Dit stadje werd echter 

niet door het prinselijk gevolg bezocht, hetgeen den inwoners 

zeer tegenviel. De wagens reden naar het fort van de Sabina 

Henricapolder, waar werd uitgestapt en een bezoek gebracht werd 
aan de inwoners van het fort. Het bezoek was echter zeer kort en 

met het karakteristieke lachend gezicht verliet de Prins in 

gezelschap van zijn adjudant en enkele militaire autoriteiten het 

fort, waarna weer in flinke vaart langs de smalle wegen, welke 
toegang tot het fort geven en waar intusschen verschillende 

belangstellenden waren opgesteld, werd weggereden.  De 

toeschouwers waren echter zoozeer onder den indruk dat zij als 

verstomd stonden en den Prins vergaten toe te juichen. 

Op Oude Molen stonden ook weer vele personen langs de route, 
maar ook hier was de vaart weer zoodanig dat verschillenden nog 

geen juist beeld van den Prins hadden opgenomen. De 

toejuichingen van enkele inwoners van dit kleine plaatsje, dat ook 

zeer ingenomen was met dit ongewone hoogbezoek, 
beantwoordde Zijne Koninklijke Hoogheid met een vriendelijke 

begroeting. De Prinselijke stoet koos daarop wederom richting 

Klundert. 
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De Winkelweek van 1933. 
 

In het voorjaar van 1933 organiseerden de Fijnaartse 

middenstanders een winkelweek als uiterste poging hun omzet te 

verbeteren.  1933 was het jaar dat bekend staat vanwege de 
wereldwijde landbouwcrisis.  De prijzen van de landbouwpro-

ducten hadden het dieptepunt bereikt en de werkeloosheid was op 

zijn hoogtepunt, niemand had geld. De Fijnaartse middenstanders 

hadden dus allerlei dingen bedacht om het publiek toch tot kopen 
te lokken: een etalagewedstrijd, een loterij, muziek op straat, 

versieringen enz.  Er werd een speciale huis-aan-huis krant 

gedrukt met advertenties en extra feest-aanbiedingen. Nu werd in 

de krant alleen geadverteerd door de zogenaamde betere 

middenstanders.  Er waren daarnaast nog tientallen winkeltjes die 
zich kruidenier noemden en werkelijk van alles en nog wat 

verkochten. Er was sprake van een moordende concurrentie 

onder de middenstanders.  

Of de actie succes heeft gehad werd niet vermeld, maar er was 
gelukkig één middenstander die de moed erin hield en dat was 

slager Leen Maris met zijn toepasselijke winkelweek-gedicht: 

 

LEEN MARIS!!  LEEN MARIS!! Dat is de man 
Die van ’t rund en ’t varken iets fijns maken kan 

Hij snijdt er Rollade en Biefstuk en Haas 

En van de kop maakt hij zelfs d’allerfijnste kaas 

Zijn vleeschwaren zijn als boter zo malsch 

Indien je gaat koopen, dan doe je het gansch 
Naar je zin omdat alles is 1e klas 

En met een stukje rollade in wicht juist van pas 

Menschen kom kijken koopt wat je lust 

Bij mij is alles te keur en te kust 
De prijzen zijn billijk en ik geef ook een bon 

Waarop (ik zeg het later) een prijs vallen kon 

Komt allen nu zien, want mijn waar is zeer fijn 

De menschen die zeggen het: “Bij LEEN moet je zijn”. 
 

Stationsstraat A 121a 

Biefstuk f. 0,80, Haas f. 0,75, Rollade f. 0,60, Lappen f. 

0,55 
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Wat is de tijd veranderd …. 
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20 jaar of 22 jaar Fendert Quiz. 

 
In het jaar 2000 bestond de Heemkundige Kring volgens de 

statuten 20 jaar. Een jubilerende vereniging kon destijds tijdens 

de Fendertse week iets speciaals organiseren. Uit het bestuur 

werd door Johan van Doorn het voorstel gedaan om een quiz te 
maken. Zijn voorstel werd aangenomen en Johan en zijn vrouw 

Anneke gingen hiermee aan de slag. De opzet was om met 8 

personen aan een tafel deel te nemen aan de vragenrondes. De 

aanpak was nog heel voorzichtig en men had geen idee wat men 
kon verwachten. Een aantal ploegen nam deel en het was een 

zeer geslaagde avond met positieve reacties en de vraag werd 

gesteld “volgend jaar weer?”. Het volgend werd de quiz door een 

ander team opgezet. Gerda van Nieuwenhuizen werd de leidster 

van het team met hulp van Francien Nuiten-van de Boom en 
Sjaan Kannekens. Het aantal deelnemers werd bepaald op 15 

ploegen en het aantal vragenrondes werd uitgebreid naar 15 

ronden: 8 weet-vragen, 4 doe-vragen, 2 x rode draad en de 

superronde. De vragen werden op papier gezet met afbeeldingen. 
De superronde was meestal 

een vraag met attributen van 

de Heemkundige Kring die in 

de pauze werd gespeeld.  Het 
aantal ploegen bleef maar 

groeien van 15 naar 20 naar 

25 en nu 30 ploegen. In 

overleg met ESF is er nu een 

stop met 30 ploegen. De 
opzet van de vragen was 

dikwijls: wat heeft men 

gezien wat heeft men gehoord? Ikzelf was op een bepaald 

moment op vakantie in Spanje waar we in een winkelstraat liepen 
en er allerlei sportmerken aan de gevels hingen. Bij het 

fotograferen hiervan begon mijn vrouw wat ongeduldig te worden 

en de vraag kwam: “wat moet je daar mee?”. Ik de onschuld 

antwoordde: “vind ik leuk die plaatjes”. Mijn vrouw een vast 
deelneemster van het familie Kannekens team kwam na het 

afsluiten van de quizavond met de opmerking: “had ik het 

geweten dan had ik ze opgeschreven en hadden we er misschien 

wel wat meer goed gehad”. Een van de onderdelen is de Rode 
Draad, hierin proberen we als quizteam iets te proeven, ruiken of 

herkennen. Een van de eerste keren dat dit gedaan werd was met 
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nootjes. Deze werden op een schaaltje gedaan met het briefje 

“weet wat u eet”. Ons werd de vraag gesteld of deze gratis 

waren, ja hoor was het antwoord. Men begon deze lekker op te 

eten. Tegen het einde van quiz werd de vraag gesteld “wat heeft 

u gegeten, wat zijn de namen van de nootjes”. Het quizteam 
kreeg de opmerking “als je nog eens wat weet!”. 2 Jaar nadien 

werd weer eenzelfde schaal op tafel gezet, maar het nu was geen 

vragenronde maar een sponsering van een firma. De schalen 

bleven onaangeroerd, tot dat er bekend werd gemaakt dat de 
Rode Draad een ander onderwerp had.  

Ook komt het voor de normale presentator weleens vakantie 

neemt met de Fendertse week. Er moest een vervanger gevonden 

worden. Die werd gevonden in een correspondent van de Bode. 
Het team had met deze persoon alle vragen doorgenomen, de 

manier waarop vragen moesten worden gesteld enzovoort. Na 2 

van de weet-vragen begon hij de antwoorden van de volgende 

ronde te geven. Het duurde even voordat we het door hadden. 

Gelukkig gaat de presentator nu voor of na de Fendertse week op 
vakantie. Een ander voorval met de presentator was in het jaar 

dat we Sjobbe Voet met zijn vogels en uilen hadden uitgenodigd 

om deze te laten zien en vliegen in de tent en waarvan we tevens 

een vragenronde konden maken. Het was prachtig om te zien en 
mee te maken. Een van de vogels zou landen op een persoon die 

op het podium moest gaan liggen. De presentator, onbevreesd, 

stelde zich als vrijwilliger beschikbaar met een air van “dit doe ik 

even”. De vogel werd losgelaten en landde mooi op de rug van de 
presentator. De beloning was een stukje vlees dat door Sjobbe 

aan de vogel gegeven werd. De vogel vond dit te klein en nam 

een hapje uit het oorlelletje van de presentator, dat daardoor 

behoorlijk bloedde. Ook de manier van presenteren veranderde in 
de loop van de tijd. Eerst stond alles op 

een blaadje; nu wordt de quiz via de 

computer en beamers op verschillende 

schermen gepresenteerd. Ook het blaadje 

van de presentator was de laatste keer 
vervallen. In plaats hiervan is er voor hem 

een directe verbinding met de computer 

en een tablet. Wat tot op heden blijft zijn 

de antwoordlijsten van de deelnemers en 
het controleren hiervan door de juryleden 

wat elke keer weer een behoorlijke klus 

is. Ook voor de helpers is het ophalen en 
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wegbrengen van de gebruikte formulieren een klus op zich; om de 

snelheid erin te houden zijn 6 mensen nodig. Het gaat goed als de 

deelnemende teams hun antwoorden direct inleveren aan het 

einde van een vragenronde, maar meestal moet er nog even vlug 

wat veranderd of worden toegevoegd. 
Het quiz team komt vanaf februari maandelijks bij elkaar om de 

quiz op te zetten en in augustus komt men met groepen bij elkaar 

om alles per onderdeel te controleren en gereed te maken voor de 

quiz avond. 
Bij elkaar komt het organiseren en uitwerken van de vragen van 

de quizavond op ± 475 uren. 

 

 
 

 
 

Het quizteam bestaat op dit moment uit: 

Peter Kannekens, Willem Nuiten, Jan Dierks, Jan Willem van 

Bodegom, Ineke Bisschops, Jolanda van Roessel, en Sjaan 
Kannekens. 
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Vervolg van het verhaal van Jacobus Nagtzaam. 
(C 4. Nieuwe Molen) 

Nadat Jacobus was thuisgekomen is hij lichamelijk hersteld. Hij 

wilde weer gaan werken, maar er was geen werk voorhanden. Hij 

besloot op 26 mei 1945 om zich opnieuw als oorlogsvrijwilliger 
aan te melden. Een half jaar eerder, op 21 november 1944, dus 

ruim 3 weken voor de overval bij Bovensluis had hij zich namelijk 

tezamen met enkele andere Fendertsmannen al aangemeld als 

vrijwilliger. Zie onderstaande brief van de aanmelding van de 

gemeente Fijnaart en Heijningen gericht aan het Hoofd van het 
Aanmeldingsbureau te Roosendaal.  

 

 

 

Dagrapport van Fijnaart zaterdag 26 mei. 
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Peloton Fijnaart  District Zevenbergen 

Sectie I afd. I            Fijnaart 26-05-1945 

No.381 

 

Onderwerp:  Dagrapport zaterdag 26 mei,    
 

De Sgt. Toeg. Kuppens gaat naar Bergen op Zoom naar de 

keuringsraad om een nadere uitslag. Deze kan woensdag gegeven 

worden. 
 

Jacobus Nagtzaam, die indertijd bij de overval op de Bovensluis 

door de Duitsers was gevangengenomen en van wie algemeen 

werd aangenomen dat hij door de Duitsers was gedood is 
wonderbaarlijk gespaard gebleven en meldde zich hedenochtend 

bij onzen Commandant. Hij heeft in Tsjecho–Slowakije gevangen 

gezeten. Bij de overval, ongeveer vorig jaar Kerstmis had hij een 

schotwond gekregen voor langs de borst. Daar hij gaarne weer in 

dienst wil komen, laat de Commandant hem een verbandakte 
(overeenkomst) tekenen en wordt een personeelslijst van hem 

ingevuld. Dit wordt door de Commandant naar Maj. V.d. Wolf 

gebracht.  

 
De Serg. Toeg. Kuppens gaat naar Zevenbergen om geld en 

betalingslijsten. Er is daar geen geld aanwezig. De Commandant 

komt terug uit Breda en brengt de order mee dat alle 

manschappen donderdagmorgen 9 uur gereed moeten staan voor 
vertrek naar elders. Alles moet meegenomen worden. 

 

A. Valentijn vraagt een verlofpas voor Utrecht, daar hij 

geneeskundige behandeling moet ondergaan. Deze wordt gereed 
gemaakt. 

 

Verder geen bijzonderheden. 

Verzonden: dagrapporten, donderdag en vrijdag 24 en 25 mei. 

Nrs 379 en 380. Ontvangen: lastgevingen en schrijven 
Majoor v.d. Wolf Ond. Formaliteiten. 

 

Ondertekend door L.M. Kaufman 

 
 

Na de aanmelding werd men opgeroepen om naar het 

aanmeldingsbureau te gaan voor een eerste controle. Jacobus 



13 

Nagtzaam is voor zijn opleiding opgeroepen om naar Venlo of 

naar Roermond te gaan. Hij werd volgens de ons bekende 

informatie ingedeeld bij het 6 RI Regiment. Na deze opleiding zou 

men overgeplaatst worden voor een verdere opleiding in 

Engeland; dat is niet doorgegaan. Hierna vertrok men naar 
Nederlands-Indië. Jacobus is 28 oktober 1945 met de Nieuw 

Amsterdam vanuit Southampton naar Indië vertrokken. Omdat de 

Engelse Admiraal Mountbatten verbood dat de Nederlanders Java 

zouden betreden, is het schip naar Malakka uitgeweken en 
werden de Nederlandse troepen in Port Swettenham aan wal 

gezet. In maart 1946 heeft het 2-6 Bataljon haar reis naar Java 

kunnen voortzetten. Jacobus was op dat moment ingedeeld bij de 

4e Compagnie van 2-6RI. Er is een bewijs voor een vaccinatie 
tegen pokken te Bandung (Ned. Indië) op 20 augustus 1949. 

(Over de periode voorafgaand aan zijn vertrek en opleiding 

hebben we (vooralsnog) nog geen informatie) Op een 

bepaald moment komen we erachter dat hij zijn oude kameraad 

uit Tilburg (terugkomst uit Tsjecho – Slowakije) is tegengekomen 
en beide stappen over naar para’s ofwel het Korps Speciale 

Troepen ofwel de Rode baretten. Men neemt deel aan trainingen/ 

opleidingen voor het parachutespringen. Op een reünie van de 

commando’s in Roosendaal komen we een oude commando tegen 
namelijk de Heer Boons uit Eindhoven. (Zie verhaal 7). Hij 

vertelde ons dat men zomaar niet in aanmerking kwam om bij het 

korps te komen. Men kon zich aanmelden of gevraagd worden. Bij 

het laatste was men zeker van een plaats in de opleiding. Ook 
vond er soms een loting voor de plaatsing plaats. Volgens de heer 

Boons werden deze ook wel gemanipuleerd, zodat men toch de 

beoogde mensen in het korps kreeg. Hij gaf ook aan dat hij Ko 

Nagtzaam gekend had Ko was een plezierig mens om mee om te 
gaan. Hij had bij bepaalde acties angst om uit het vliegtuig te 

springen.  

 

Verhaal 1. 

Zowat zijn hele leven heeft Ko geen woord gerept over wat hij 
heeft meegemaakt in het krijgsgevangenkamp en zijn 

belevenissen en ervaringen tijdens zijn periode in Nederlands-

Indië. Een jaar of zeven voor zijn overlijden kreeg hij weer 

belangstelling voor zijn oude makkers doordat hij op een reünie 
zijn oude maat uit de omgeving van Tilburg was tegengekomen. 

Ook werd er kanker geconstateerd bij hem. Dit gaf een omkeer in 

zijn belangstelling voor de oude maten/lotgenoten zoals men zei. 
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Het aantal bezoeken aan de reünie van de onderdelen werd 

uitgebreid, ook kwamen verhalen en anekdotes op tafel en spullen 

uit die tijd werden getoond met het bijbehorende verhaal.  

Een verhaal is dat hij zijn oude maat waar hij mee uit 

krijgsgevangenkamp in Duitsland was gekomen weer tegenkwam 
bij de opleiding voor parachutist. Men heeft dit op gepaste wijze 

gevierd. De vermelding is dat ze 24 uur te laat zijn teruggekomen 

van verlof en dit enkele dagen verzwaard heeft opgeleverd. Men 

heeft toen tegen elkaar de belofte/uitspraak gedaan om elkaar 
niet meer uit het oog te verliezen en altijd te beschermen. Men 

was aan elkaar verbonden door een onzichtbaar draadje. Ook 

vertelden ze toen dat ze elkaar uit een zeer kritieke situatie 

hadden gered. Welke weten wij niet. 
 

Inzet van de para’s.                                                                                

Op 5 januari 1948 werd het Korps Speciale Troepen (KST, Groene 

Baretten) opgericht. Op 9 augustus 1948 werden twee 

zelfstandige compagnieën gevormd. Uit het bestand van 
personeel/soldaten dat een parachutisten brevet had behaald 

werd een aparte compagnie gevormd en Parachutisten compagnie 

(Para Cie KST, Rode Baretten) genoemd. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Jacobus Nagtzaam  

en Petrus van Meerendonk 
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Als we het 

logboek van zijn 

sprongen nemen 

zien we dat Ko 
Nagtzaam aan 

de volgende 

acties heeft 

deelgenomen: 
d.d. 19-12-1948 

te Djocja,  

28-12-1948 te 

Djambi,  
05-01-1949 te 

Air Moluk en op 

10-03-1949 te 

Gading. Ook zijn 

er sprongen 
gemaakt die niet 

vermeld zijn 

zoals men zei. 

Het moest ook 
wel eens zonder 
aantekening. 

 

 

 

Verhaal 2.                                                                                                          
Nog een ander verhaal dat binnen de groep werd verteld tijdens 

een bezoek van zijn oude maten terwijl hij op bed liggend aan zijn 

laatste weken van zijn leven bezig was.  

Men was de avond van tevoren zeer uitgebreid gaan tafelen bij 

een Chinees. Of het kwam door bedorven voedsel of wat dan ook, 
men was nogal winderig zoals men zei, ook een aantal had last 

van diarree. Men moest een patrouille lopen in het buitengebied. 

Op een bepaald moment moest een van de mannen met de broek 

af, verscholen achter een struik en broek omlaag de zaak 
ontlasten. Een van de anderen had een handvol droog gras 

gepakt en aangestoken. Hij gooide het handvol gras onder de 

“blote kont” net op het moment dat deze een behoorlijke wind liet 
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gaan. Er werd terwijl men dit zat te vertellen rond gekeken in de 

groep en de persoon in kwestie wist na zoveel jaren nog steeds 

niet wie hem dit had geflikt. Onschuldig zoals men was, werden 

schouders opgetrokken met “ik niet en ik ook niet”. Er werd nog 

wel behoorlijk om gelachen want de persoon had behoorlijk zijn 
gat en edele delen verbrand. 

 

Djokjakarta.  

Gedurende de tweede helft van november en de eerste helft van 
december 1948 oefenden de 1e Para Cie en de Para Cie KST 

gezamenlijk als Paragevechtsgroep onder commando van kapitein 

W.D.H. Eekhout. Op 17 december 1948 werd de 

Paragevechtsgroep geconsigneerd op het vliegveld Andit bij 
Bandung en daar op de hoogte gesteld van de belangrijkste 

opdracht die zij ooit in Nederlands-Indië te vervullen kreeg. Op 19 

december 1948, omstreeks 07.00 uur overmeesterden de 

parachutisten het vliegveld Majoewo bij Djokjakarta. Zij maakten 

de weg vrij voor het invliegen van de KST  om 12.35 uur, waarna 
zij samen met een infanteriebataljon de opmars naar de 

republikeinse hoofdstad inzetten. Na een vuurgevecht bij fort 

Vredenburg werden omstreeks 15.30 uur president Soekarno en 

de republikeinse regering gevangengenomen in het 
gouverneurspaleis. Dankzij het doortastende optreden van een 

sergeant en een Soedanese soldaat van de Groene Baretten 

verliep alles geregeld en vielen er geen slachtoffers. Om 17.30 

uur was Djokjakarta in Nederlandse handen. De overmeestering 
van het vliegveld en gevangenneming van Soekarno met zijn 

ministers had een grote indruk achter gelaten op de bevolking.  

 

19 december 1948 Soekarno gevangengenomen, het korps 
KST wordt ingezet. 

In het presidentieel verblijf, had Soekarno op zondagochtend 19 

december 1948 zijn kabinet met spoed bijeengeroepen. Alle 

ministers waren van mening dat de strijd moest worden 

voortgezet en zich, zo nodig, waardig laten arresteren. Aan het 
begin van de middag omsingelden eenheden van het Korps 

Speciale Troepen, onder leiding van luitenant-kolonel W.C.A. van 

Beek, het onderkomen van Soekarno. Ze betrokken met hun 

machinegeweren stelling en gaven een waarschuwingssalvo af; 
kogels floten door de voorgalerij en de deuren. Het was het 

spannendste ogenblik van de operatie. Het was tevens het meest 

dramatische hoogtepunt van de Nederlands-Indonesische 
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confrontatie. Soekarno zag in dat zijn Republikeinse garde, in een 

hopeloze positie verkeerde. En toen de eerste Nederlandse 

mortiergranaten vielen, gaf hij order de wapens neer te leggen. 

Hij liet een officier van zijn lijfwacht met een witte vlag op de 

voorgalerij postvatten en wachtte de komst van de Nederlanders 
af. Vervolgens trad de bevelvoerende officier, luitenant-kolonel 

van Beek, commandant van het Korps Speciale Troepen op 

Soekarno toe, salueerde en deelde mee dat Soekarno onder 

huisarrest stond. Even later stormden de Nederlandse militairen 
de residentie van Soekarno binnen. Volgens Soekarno sprak van 

Beek op dat moment de volgende woorden: "Als iemand van U 

van nu af aan in het bezit van wapens wordt gevonden, wordt hij 

of zij ter plaatse doodgeschoten."  
Behalve ir. Soekarno werd bijna de hele Republikeinse regering 

onder huisarrest geplaatst. 

Bron: www.wikipedia.nl 

oto na inname van het vliegveld in Djockjakarta. 

Staande l. > r. van de Pol (sgt.), van Dijk (sld.), onbekend, Jan 
Vogel (de Rooie vogel), Dick van Assen, van Vliet (sgt), Theo 

Elbers. Onder l. > r. 2x onbekend, Sjakkie Westdorp, Ko 

Nagtzaam, onbekend. 

http://www.wikipedia.nl/
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Verhaal 3.  

Nog een voorval wat werd verhaald ging over het stappen. Dit 

gebeurde zoveel mogelijk als men vrij was en geld had. Als het 

dan later op de avond werd en men nogal luidruchtig was 

gebeurde het vaak dat men andere soldaten van andere 
onderdelen ging uitdagen of ze werden zelf uitgedaagd, want zij 

waren de speciale soldaten. Het gebeurde dan ook wel dat ze de 

“groene” tegenkwamen. Ook in de bars waar de marinemensen 

hun thuis hadden kon het wel eens mis gaan.  Er werden de 
nodige klappen aan elkaar uitgedeeld. Dit tot het moment dat de 

marechaussee ter plaatse kwam om het geheel te ontzetten. Er 

werd aan front een linie gevormd van groen en rood en de marine 

en marechaussee werd ter plekke aangevallen. De andere morgen 
werden dan nog de nodige personen in hun verblijf opgehaald die 

na verloop van tijd alsnog werden gestraft. 

 

Djambi.  

Op 29 december 1948 overmeesterden de para’s op Sumatra na 
hevige gevechten Djambi met het vliegveld en de drie omliggende 

olieterreinen.  De commando’s van het KST debarkeerden op 

gelijke datum in Emmahaven bij Padang en stootten diep door in 

vijandelijk gebied. Na een nachtelijke opmars en vermetele acties 
werd een penetratie van ongeveer 325 km afgesloten. Door de 

overmeestering van Pakanbaroe was het republikeinse gebied in 

Sumatra in tweeën gedeeld. 

 
Verhaal 4.  

Dit is een stukje waar men achteraf nog rillingen van kreeg zoals 

men zei. Het was een training in Tjimahi. Men werd gedropt uit 

een vliegtuig op 12 oktober 1948. Het was een oefensprong met 
de opdracht zo kort mogelijk achter elkaar uit het vliegtuig te 

springen. Ko was gesprongen en kort achter hem kwam de “Rooie 

Vogel” doordat de wind vat op zijn parachute kreeg en die 

enigszins verdraaide kwam de Rooie Vogel boven op zijn 

parachute terecht. Door heen en weer te slingeren konden ze 
elkaar verder ontwijken en veilig landen, hoewel dit voor Ko een 

behoorlijke harde landing was, zoals hij zei. Met een lachend 

gezicht maakte “de Rooie Vogel” daarop de opmerking dat hij 

beter kon vliegen dan Ko. 
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Ajer Molek / Air Moluk 

Op 5 januari 1949 overmeesterden de para’s in Indragiri nog de 

olieterreinen bij en van Rengat en Ajer Molek. Hierdoor had de 

Republiek ook zijn greep op Sumatra verloren. Op 20 januari 

1949 keerden de para’s terug naar Java. Het KST volgde op 25 
januari 1949. Men was een lange tijd in de weer geweest en men 

ging van hier naar daar.  

 

Verhaal 5.  
Een patrouille lopen was bijna dagelijks werk. Men trof het 

weleens dat dit uitliep en dat men ergens een bivak voor de nacht 

moest opslaan. Men vertelde dat men op een plaats terecht was 

gekomen met behoorlijke stukken open gebied. Om toch 
enigszins verdekt en uit het zicht te zijn nam men plaats op het 

kerkhof in de buurt van een Kampong. Hier had men de nodige 

bescherming daar de bewoners zeer bijgelovig waren. De 

bewoners geloofden dat bij nacht hun voorouders over het 

kerkhof dwaalden als geest. De volgende morgen was men via 
een omweg naar de betreffende Kampong gegaan en men kreeg 

te horen dat er in de nacht geesten gezien waren. Er ging een 

klein vlammetje op en neer over het kerkhof. Wat wil nu het 

geval: een van de aanwezigen was met een brandende kaars 
enkele malen op- en neergelopen over het kerkhof, zoals een 

goede geest doet in de nacht. 

 

wordt vervolgd  in ledenblad 84 
 

Sjaan Kannekens 

                                                                                             

 
 

 

Haven van Semarang  

 

Ned. Indië in 1946.  
 

Tekening van Jan Pruyt 
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Agenda zomer/herfst 2022 

 

 

Barbecue 

 
Op vrijdag 7 oktober 2022 houdt uw Heemkundige Kring vanaf 

18.00 uur een barbecue in De Graanbeurs te Fijnaart.  De 

deelnameprijs is helaas gestegen en bedraagt nu € 25,00 p.p.  
Wij vragen u vriendelijk vòòr 15 september 2022 uw deelname 

door te geven door het bedrag per persoon te betalen op 

bankrekening NL79RABO 0144 9539 78 t.n.v. Heemkundige Kring 

Fijnaart en Heijningen.  
 

 

 

 

 


