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Ledenblad november 2022 
Verschijnt elke 4 maanden  

(maart, juli en november) 

Van de voorzitter…. 
 
Velen van u hebben het meegemaakt en als u 

het niet hebt meegemaakt, dan heeft u er 

ongetwijfeld, met regelmaat, over gehoord. De 
Watersnood van 1953. Volgend jaar op 1 

februari is het 70 jaar geleden dat Nederland in 

de nacht van 31 januari op 1 februari getroffen 

werd door een catastrofale watersnoodramp, die 
in Heijningen aan 76 personen het leven heeft 

gekost. Het past uw Heemkundige Kring dat wij 

deze ramp beslist niet vergeten. Onze 
vrijwilligers zijn al druk bezig met het inrichten 

van de Watersnoodtentoonstelling. 

Vanzelfsprekend is op 1 februari 2023 de hele 
dag de Watersnoodwoning/Museum geopend. 

Terugkijkend op de laatste 3 maanden dan 

dienen we vast te stellen dat de Bevrijdingsten-
toonstelling helaas niet het verwachte aantal 

bezoekers heeft mogen ontvangen. Jammer, er 

waren zaken te zien, die volgens kenners van 

historische zaken uit de 2e WO, uniek waren in 
deze tentoonstelling. In de laatste 3 maanden 

mocht de Watersnoodwoning /Museum 

behoorlijk veel bezoekers ontvangen. Tijdens het 
cultuurweekend van 10 en 11 september waren 

er maar liefst 85 personen op bezoek. Dank aan 

de vrijwilligers, die folders in West-Brabant 
rondbrachten bij de horeca en campings. De 

Watersnoodwoning is op 11 september 

wereldwijd op internet geweest en nu nog 
steeds!  Lees verder in dit ledenblad hoe ook u 

deze opname kunt zien. Ook de RABO Clubaktie 

heeft een mooi resultaat opgeleverd en het uitje 
voor volgend jaar staat al gepland. Lees hierover 

meer in dit ledenblad. Graag wil ik alle leden 

bedanken voor hun lidmaatschap in 2022 en ik 

hoop en verwacht dat u allen uw Heemkundige 
Kring blijft steunen.  

Rest mij u allen, zij het nog vroeg, prettige 

kerstdagen en alle goeds in 2023 te wensen. 
 

Met vriendelijke groet,          Jan Dierks 

Colofon 
Dit is een publicatie van de 
Heemkundige Kring Fijnaart 

en Heijningen. Zie ook: 
www.heemkundigekringfijna

artenheijningen.nl 
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De Watersnoodwoning / Museum in Heijningen 

over heel de wereld te zien! 

 
Op zaterdag 10 september 2022 stonden er een man en een 

vrouw aan de voordeur van de Watersnoodwoning/Museum in 

Heijningen. Ze spraken een mengeling van Nederlands en Engels 

en ik begreep dat ze graag een reportage van de 
Watersnoodwoning/Museum wensten te maken. 

Ze vertelden dat het een directe uitzending via YouTube betrof, 

die tenminste te zien was bij de 40.000 leden van The Dutch way 

of life. Onder de leden bevonden zich o.a. oud inwoners van 
Fijnaart en Heijningen. 

Ik was daar beslist niet op tegen en heb met plezier Bob Buckly 

en Adele Jackson, beiden afkomstig uit de USA langdurig 

rondgeleid in ons museum. Tijdens de rondleiding was het 
mogelijk dat de leden direct contact hadden met Adele. Daar werd 

heel veel gebruik van gemaakt. Meer dan 400 personen 

reageerden op mijn verhaal tijdens de uitzending. 

De makers van deze film wonen in de plaats Moerdijk en gaan 

heel Nederland door om foto’s en films te maken van “het 
verborgen Holland buiten Amsterdam “Als u wenst te zien wat zij 

fotograferen en filmen, kijk dan op: the Dutch way of life op 

YouTube . Daar vindt u ook de opname van: Dutch Flood of 

1953 Museum in Heijningen.  Als u nog nooit in de 
watersnoodwoning geweest bent, dan heeft u met het bekijken 

van de opname alvast een idee wat u in het echt kunt zien! 

Iedere dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur bent u 

van harte welkom! JD 
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De molenaars van Fijnaart en Heijningen en 

molendwang. 

Het dorp Fijnaart ligt in de oudste polder van de noordwesthoek 

van Brabant namelijk Vrouw Jacopsland later genoemd de Oude 

Fijnaartpolder. Het dorp is gesticht in 1548. Kort na de 
inpoldering kende het dorp al een molenaar. Het was Jacob 

Mertens die zelf een rosmolen had gebouwd en in gebruik had 

genomen. 

Op 7 mei 1560 gaf de markies van Bergen op Zoom, die het 
“recht op de wint” had, opdracht een windmolen te bouwen “op 

ten finart den welcken men zal stellen op den dijck omtrent den 

dam in den valckenborgchsen amer om toecomende tijden te 

dienen de toecomende landen van den Ruijgenhil en de 
Heijningen”.  De markies had het recht op de wind. Dat 

betekende dat de inwoners van de Oude Fijnaartpolder en van de 

geplande nieuwe polders Ruijgenhil en Heijningen verplicht waren 

hun graan te laten malen bij de in opdracht van de markies te 

bouwen nieuw molen De nieuw te bouwen molen was een 
zogenaamde dwangmolen.  

 

De molen moest worden gebouwd 

“op de dijk omtrent den dam in 
den valckenborgsen amer”.  

Dit is op driesprong bij Oude 

Molen waar de Stadsedijk aansluit 

aan de Oude Fijnaartpolder aan de 
zijde van de Drogedijk. 
(Zie afbeelding Gastelse Kaart 1565)  

 

 
 

 

 

Op 20 december 1561 is de molen opgeleverd door molenmaker 
Anthonis Jansen. De als standerdmolen gebouwde molen kende 

als eerste pachter Jacob Mertens. Jacob wilde graag molenaar 

worden op de nieuwe standerdmolen. Jacob kon de molen 

pachten onder voorwaarde dat hij zou verklaren zijn rosmolen af 

te breken. Het duurde nog enige tijd voor hij de nieuwe molen in 
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gebruik kon nemen. De inpoldering van de polder Ruijgenhil 

gestart in 1561 verliep namelijk niet voorspoedig. Men had de 

grootste moeite om de Valkenborgsche Amer die door de nieuwe 

polder stroomde af te dammen. De molen stond namelijk precies 

op de plaats waar de dam (later genoemd de Stadsedijk) aansloot 
op de dijk waarop de molen was gebouwd (De Drogedijk) en was 

zodoende slecht bereikbaar. Uiteindelijk kon de molen in 1564 in 

bedrijf worden gesteld. De ingelanden van de Oude Fijnaartpolder 

en de polder Ruijgenhil waren vanaf dat moment verplicht hun 
graan te laten malen bij de “molenaar van de Fijnaartse molen”, 

zoals de molen in de volksmond werd genoemd. Nadat de 

inpoldering van de polder Heijningen in 1580 gereed was gold die 

plicht ook voor de ingelanden van die polder. 
Toen in 1583 het dorp en polder Ruijgenhil aan de markies van 

Bergen op Zoom was ontnomen vanwege zijn steun aan de 

Spanjaarden werden dorp en polder aan Willem van Oranje 

geschonken.  In Willemstad, welke naam het dorp Ruijgenhil 

kreeg na de dood van Willem van Oranje als eerbetoon van 
Maurits aan zijn vader, werd een standerdmolen gebouwd. De 

markies had daar geen rechten meer, dus ook niet het recht op 

de wind. De ingelanden van de polder Ruijgenhil moesten 

voortaan met hun graan naar Willemstad.  
 

 

 

 
 

 

Op deze afbeelding 

overgenomen uit de 
“Mauritskaart” uit 1590 

zien we standerdmolen 

op de splitsing van de 

Drogedijk en de 

Stadsedijk. 
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Eind 16e en in de 17e eeuw volgden nog een aantal kleinere 

inpolderingen binnen de jurisdictie van Fijnaart, waar de rechten 

van de markies golden. De ingelanden van deze nieuwe polders 

o.a. de Appelaer, de Juffrouwenpolder en de Elisabethpolder 

waren daarom verplicht hun graan aan te bieden aan de 
Fijnaartse molen.  

 

Afbeelding 

overnomen uit een  
kaart begin 1700 van 

de  situatie op Oude 

Molen kort voordat 

de molen gesloopt 
zou worden. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Omstreeks 1725 was de Fijnaartse molen in zeer slechte staat. 

Deze molen stond, zoals eerder vermeld is, op de driesprong van 
Oude Molen aan de zijde van de Drogedijk. 

De markies besloot tot het oprichten van een nieuwe stenen 

windkorenmolen voor Fijnaart, Heijningen en bijbehorende 

polders en het slopen van de bestaande molen. Deze nieuwe 
molen werd niet gebouwd op de plaats van de oude molen, maar 

op een meer centraal gelegen plaats in het Fijnaartse 

poldergebied, namelijk waar de Heijningen polder, de Oude 

Fijnaartpolder, de Juffrouwenpolder en de polder de Oude 

Appelaar aan elkaar grenzen. Deze locatie kreeg later de naam de 
Nieuwe Molen. 

Destijds was Jacob van Gelder de pachter van de te slopen oude 

standerdmolen. Jacob verkreeg ook de pacht van de 

nieuwgebouwde molen.  De pacht werd bepaald op 450 gulden 
met opslag en het jaarlijks leveren van een vet varken aan de 

markies. 
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De in 1725 gebouwde nieuwe molen staat op deze “Adan-kaart” 

uit 1742. 

 

De nieuwe molen kende verschillende pachters totdat in 1795 na 
het oprichten van de Bataafsche Republiek de domeingoederen 

van het Markiezaat, die in bezit waren van de vorsten van de 

Palts, in beslag werden genomen en toegewezen aan de 

Bataafsche Republiek. 
 

 

 

 
 

De nieuwe 

molen 

omstreeks 

het jaar 
1900 

 

 

 
 

 

 

 
 

De administratie van de in beslag genomen domeingoederen werd 

verzorgd door een apart daarvoor ingestelde commissie. Op dat 

moment was Cornelis Bresijn de molenaar van de nieuwe molen. 
Zijn pachtcontract werd in 1800 nog met 7 jaar verlengd. Vanaf 
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1801 werd echter gestart met de verkoop van de 

domeingoederen. Zo komt ook de nieuwe molen in 1804 te koop.  

Een belangrijke bepaling in de verkoopvoorwaarden regelt “dat de 

molen wordt verkocht met het recht van de lande tot het gemaal 

binnen de gemeente waar de molen is gelegen en wat van 
oudsher is bepaald voor welk omvang het alleenrecht van het 

gemaal met uitsluiting van andere molens is geregeld”. Daarmee 

werden de oude regels over het verplicht aanleveren van graan 

aan de “nieuwe molen” ook van toepassing verklaard.  
Huibregt Willemse Maris uit Fijnaart besluit de molen te kopen 

voor een bedrag van 30.900,00 gulden. Hij dacht hiermee een 

goede aankoop te hebben gedaan maar kort daarna kwam er in 

1805 een verordening op het gemaal waarin staat dat als men 
graan wil laten malen dat bij de gaarder (ontvanger van 

belastingen) moet aangeven en daarvoor bij hem een formulier 

moet ophalen, waarmee men naar de molen kan gaan. Het 

probleem voor Huibregt was nu dat er voor de ingezetenen van de 

polder Heijningen een gaarder was aangesteld die zitting had in 
Willemstad. Huibregt vreesde terecht dat de ingezetenen voortaan 

hun graan in Willemstad zouden laten malen nadat ze hun 

formulier daar hadden opgehaald. Een andere bepaling waar hij 

van schrok was dat de belasting op graan werd verhoogd en die 
op rogge werd verlaagd. Dat zou tot aanmerkelijk mindere 

aanvoer van graan gaan zorgen waardoor hij uiteraard minder 

inkomen had. Dit alles was volgens hem in strijd met de 

voorwaarden waaronder hij de molen had gekocht. Hij maakt 
hiertegen bezwaar bij de Koning en vraagt of de inwoners van de 

polder Heijningen zelf mogen bepalen waar ze hun graan laten 

malen, dan wel om terugbetaling van een groot deel van het 

aankoopbedrag voor de molen. Hij onderbouwt zijn bezwaarschrift 
met een groot aantal feiten waaruit moet blijken dat het gebied 

van de polder Heijningen onlosmakelijk aan Fijnaart was 

verbonden en geen enkele binding had met Willemstad.   

 

Hoe zeer Fijnaart en Heijningen zoo  in haar ligging als het waare 

een corpus en jurisdictie te consideren en van oudst haren 

genoegzaam alle jurisdictioneele en huyshoudelijke betrekkingen 

zeg gemeenschappelijk hebben verstaan en op dien zeg nog 

verstaan, als hebbende een schouteth, een secretaris, een 

rechthuis  een puy voor den publicatien en afficien  een locaal 

voor den secretarie, een geregtsbode en een dijkbode, een 
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penningmeester een thesaurier een en dezelfde dienaar des 

justitie en een vroedvrouw, een predikant  en een roomsche 

pastoor  eenen kerk voor den hervormden en een kerk voor den 

roomsch catholieken een gereformeerde armen een roomschen 

armen een en hetzelfde kerkhof of plaats om de dooden te 

begraven. Dat deze eenheid oospronkleijk is uyt en gebaseerd is 

op de situatie en ligging van den Fijnaart en Heijningen zijnde 

dezelven limieten en grensscheijdingen aan twee zeijden zeer 

nauw met elkanderen verbonden en naar twelijks te 

onderschijden zijn, overigens is de Kuijp van het dorp Fijnaart 

niet verder van den Heijningschen grond gelegen als plus minus 

twee hondert rijnlandsche roeden. 

 

 

Hij besluit zijn bezwaarschrift met de slotzin dat hij door de 

bepalingen in de ordonnantie volledig geruïneerd zal worden.  

 

Het bezwaarschrift wordt 6 september 1806, bijna een jaar nadat 
hij het had ingediend, behandeld maar er volgt geen besluit. Het 

wordt in handen gesteld van de Minister van Financiën voor 

advies. 11 juni 1807 wordt het advies van de Minister behandeld. 

Het besluit luidt dat er van het aankoopbedrag niets wordt 
terugbetaald. Voor wat betreft het verzoek om de vrije keuze aan 

de inwoners van de polder Heijningen te laten is besloten het 

verzoek weer opnieuw in handen te stellen van de Minister van 

Financiën.  
Ondertussen was er medio 1807 weer een nieuwe wet 

afgekondigd op basis waarvan een verzoek om halvering van 

belasting kon worden gevraagd. Huibregt dient hiervoor een 

verzoek in. Dit verzoek is blijkbaar niet behandeld. Wellicht wist 
men zelf niet wat men er mee aan moest want het recht op de 

wind of molendwang was weliswaar afgeschaft maar in de 

koopovereenkomst met Huibregt was dit recht wel als zodanig 

opgenomen. Vanaf 1810 werd Het Koninkrijk ingelijfd bij Frankrijk 

en was het gedaan met de regels die op dat moment golden. De 
ingelanden van de Heijningen polder konden in ieder geval hun 

graan weer zonder problemen aanbieden in Fijnaart bij Huibregt. 
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Kadastrale Kaart  

Nieuwen Molen 
omstreeks 1830 

 

 

 
 

 

 

Nog eenmaal ontstond er onenigheid over het recht op het 
gemaal. In 1845 werd door Gerard van der Leij bij de gemeente 

een verzoek ingediend om een tweede wintkoornmolen te bouwen 

in het gehucht Oude Molen (dit betreft dus de nu nog enige 

aanwezige molen). Huibregt was inmiddels overleden. De molen 

was overgegaan aan zijn zoon Willem die in 1836 eveneens al 
was overleden. Maar zijn weduwe, molenaarster Erkje Abrahamse 

Oostdijck Maris beriep zich op de verkoopvoorwaarden uit 1804 

van de door haar schoonvader gekochte molen. Hierin stond 

namelijk zoals we eerder zagen dat er binnen het gebied van de  
molen (bedoeld werd het grondgebied van Fijnaart en Heijningen) 

geen nieuwe molen mocht worden opgericht. Ze diende 
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verschillende bezwaarschriften in bij de gemeente en bij de 

Koning maar ze kreeg hierin geen gelijk. 

 

De nieuwe molen op Oude Molen kon worden gebouwd en beide 

molens hebben nog jaren naar volle tevredenheid gemalen. De 
nieuwe molen is in 1894 overgegaan van de familie Maris naar de 

familie Verhagen die de molen tot in de 50er jaren van de 20e 

eeuw als molen in gebruik heeft gehad. Nadat de molen door de 

oorlog en zware stormen veel schade had opgelopen is ook om 
verkeerstechnische redenen in 1971 de “nieuwe molen” gesloopt. 

 
Kees Machielse   Pzn 

 
Bronnen: 

Archief Raad- en rekenkamer Markiezaat 
Processtukken “molendwang” beschikbaar gesteld door Adr. Verhagen  

 

 

In Fijnaart en omgeving noemen we een op- of afrit van 

een dijk een 'april'. Vanwaar deze benaming? 

Apparel is de oorspronkelijkere vorm en zou teruggaan op het 

Franse werkwoord appareiller "klaarmaken, schikken" en bij 
uitbreiding ook "bouwen, aanleggen". Het afgeleide naamwoord 

appareil verwees oorspronkelijk naar de aanleg van een dijk, in 

het bijzonder het aanleggen van de helling, en is dan uiteindelijk 

gaan verwijzen naar de helling zelf.  
 

Appareiller gaat op zijn beurt terug op het Latijnse par "gelijk" en 

betekende oorspronkelijk iets als "(gelijke of bij elkaar passende 

delen) samenvoegen, bijeenvoegen. Ook het woord apparaat kent 
die oorsprong.   

 

In andere plaatsen in West-Brabant en Zeeland komen ook de 

afgeleide benamingen, aprel, oprel, opril voor een oprit voor. 
 

Mogelijk is, dat dit woord zich hier zo vroeg heeft verspreid onder 
invloed van de Vlaamse kloosters, die hier toen reeds bezittingen 

hadden. 

 
Bron: DBNL Taal en Tongval jaargang 9 1957  Kees Machielse Pzn 
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Onweersbui. 

 
Klimaatverandering, je hoort tegenwoordig niets anders meer dan 

dat. Wetenschappers zijn ervan overtuigd dat, als de mensheid zo 

doorgaat op de manier waarop het nu leeft, de aarde er over 

honderd jaar totaal anders uit zal zien. De steeds meer 
voorkomende natuurrampen zijn hiervan al een voorbode. Toch 

kwamen er in vroeger jaren ook wel eens extreme 

weersomstandigheden voor. Zo was er op 5 juli hier in Fijnaart en 

omgeving een hevig onweer. Het was al de hele dag drukkend en 
broeierig warm geweest toen er, zo rond een uur of vier in de 

middag, een flinke onweersbui kwam aanzetten. 

 

 

  
 

 
Donkere wolken verduisterde het licht en toen brak het los. De 

regen kwam met bakken uit de lucht, de wind zwol aan tot 

orkaankracht en hagelstenen zo groot als knikkers geselden de 

gewassen op het land. In de Prinselandse polder bij Stampersgat 
en onder de gemeente Fijnaart was de verwoesting kompleet. 

Vlas, aardappelen, bieten enz. alles lag zo plat als een dubbeltje. 

De mensen dit ziende waren compleet aangeslagen. Later werden 

nog twee dode koeien in de wei gevonden die door de bliksem 
waren getroffen.  
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Huisverkoop. 

 
Leest men het hieronder staande bericht, dan is het wel duidelijk 

dat het leven vroeger geen pretje was. Het gaat over de 

overleden man Andries Schrauwen die drie keer getrouwd is 

geweest en vermoedelijk niet erg oud zal zijn geweest toen hij 
stierf. Eerder was hij al weduwnaar van twee echtgenotes. Bij de 

eerst verwekte hij 2 kinderen en bij nummer twee nog een kind. 

Bij zijn overlijden waren deze kinderen allen nog minderjarig. De 

oorzaak van overlijden van de vrouwen is niet bekend. Misschien 
gestorven in het kraambed, dat kwam toen nog veel voor. De 

man was nog een derde huwelijk aangegaan zodat er ook een 

weduwe achterbleef. Hier volgt het bericht in beknopte vorm. 

 

Verkoop bij opbod te Fijnaart. 
 

Een huis, schuur, leerlooierij, erve, gestaan en gelegen binnen het 

dorp de Fijnaart, bekend Nr. 48, belendende de dijk, zuidwest Jan 

van Dis, en noord Marijn de Jong. Gewaardeerd op F 465, - welk 
huis en erve toebehoort tot de nalatenschap van wijlen Andries 

Schrauwen, gewoond en overleden in de Fijnaart, waar van 

erfgenamen zijn, 1e zijn drie minderjarige kinderen, door hem in 

eerste huwelijk verwekt aan wijlen Petronella Huijskens, met 

name Jacobus en Anthony Schrouwen, en als in tweede huwelijk 
verwekt aan wijle Johanna Nouwens, met name Cornelis 

Schrouwen, hebbende gezegde minderjarige tot voogd Pieter 

Seegers, looier en zadelmaker te Fijnaart en toeziend voogd 

Johannes Akkermans, bouwman te Heiningen. 2e Petronellea de 
Rooy, weduwe van gemelde Andries Schrouwen.  

 

De nieuwe Burgemeester. 

 
Toen twee Fijnaartse wethouders op 26 februari 1919 in Oud 

Gastel Adriaan van Campen als nieuwe burgemeester van Fijnaart 
en Heijningen gingen ophalen, konden ze niet vermoeden dat 

voor deze man op 18 februari 1948 de doodstraf zou worden 

geëist. Het vonnis, door het Bijzonder Gerechtshof in Den Bosch 

uitgesproken, veroordeelde hem uiteindelijk tot 15 jaar 
gevangenisstraf met aftrek voor viervoudig verraad.  
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Maar deze gebeurtenis lag nog ver in het verschiet toen de beide 

wethouders met van Campen aankwamen bij de Stampersgatse 

brug. Daar stond fanfare De Unie al klaar om het gezelschap 

gezeten in een koets naar Fijnaart te begeleiden.  

 
Daar aangekomen 

bij het gemeente-

huis stonden de 

raad en vele 
genodigden 

aangetreden om 

hem welkom te 

heten. Wethouder 
van Dis gaf in zijn 

welkomstrede aan 

dat hij hoopte op 

een goede samen-

werking tussen 
Burgemeester en 

wethouders, 

waarna hij hem de ambtsketen om de hals deed. Vervolgens was 

het aan de vers geïnstalleerde burgemeester zijn zegje te doen. 
Daarin herinnerde hij eraan dat hij twee jaar terug tot 

burgemeester van Dinteloord was benoemd en dat nu H. M. de 

Koningin hem als hoofd van de gemeente Fijnaart en Heiningen 

had benoemd. ‘Daarvoor ben ik ben ik zeer dankbaar’. Daarna 
sprak hij de woorden;’ik hoop op een goede samenwerking met 

de wethouders en de raad want van die samenwerking hangt de 

bloei en de welvaart van de gemeente af’. De heer J. van den 

Dries, die vervolgens aan het woord kwam, duidde daar ook op; 
‘steeds is er altijd goede gezindte geweest tussen B & W, laat dat 

zo blijven’. Dat was het sein voor fanfare Oranjevaan om met 

vrolijke muziek de feestvreugde te verhogen. Later die middag 

stond De Unie aangetreden om een aubade te brengen aan de 

nieuwe burgemeester, maar die viel voor een groot gedeelte in 
het water door een grote hoosbui. Intussen zat op de kiosk op de 

Voorstraat de Oranjevaan klaar voor het geven van een concert. 

Na afloop deed het muziekgezelschap al musicerend een 

rondwandeling door het dorp. Later trad Burgemeester Adriaan 
van Campen toe tot de NSB en wat daarvan het gevolg voor hem 

was weten we.                                                 
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         Piet Roks. 

 

Vervolg van het verhaal van Jacobus Nagtzaam 

(C4. Nieuwe Molen) deel 3 

 
Verhaal 6 

De aanwezige inlandse soldaten bestonden uit Javanen, 
Ambonezen, Timorezen en Boekinezen. Ze fungeerden meestal 

als tolk en gids. Maar volgens de aanwezige mannen waren ze 

voor de duivel nog niet bang. Men had er in de groep die een dag 

op een plaats konden blijven zitten om de omgeving in de gaten 

te houden of te verkennen. Als er gevochten werd en ze bloed 
roken dan konden ze ook helemaal gek worden volgens de 

aanwezigen. Ook als er personen gevangen werden genomen en 

deze ondervraagd werden dan gebeurde dit nogal hardhandig en 

men gebruikte daarbij soms ook speciale methodes. Ook 
gebeurde het dat men in kampongs wapens aantrof of dat men 

beschoten werd door de inlanders. Dan kon men ook rigoureus 

zijn en werd alles opgeruimd; men had dan niet het risico dat 

men ze nog een keer tegen zou komen. 
Er werden nog zoveel verhalen verteld maar het kwam erop neer 

dat men een harde en meedogenloze tijd had meegemaakt. De 

spanning, het avontuur. Maar ook de andere dingen, zoals een 

vrijheid in een heel mooi land. 

                                                                                                                              
Een van de maten en leidinggevende van de para’s. 

 

Verhaal 7 

 
Het verhaal van dhr. Siem Boons op de website en het persoonlijk 

contact met hem op een reünie te Roosendaal. 

Volgens de heer Boons heeft bij de gevangenneming van 

Soekarno een speciale groep (KST) het gebouw omsingeld. Een 
ander deel van de paragroep werd gedropt op het vliegveld Djocja 

en nam dit in. Zij maakten de weg vrij voor landingen van 

vliegtuigen, namen de verdedigde stellingen in en zuiverden de 

omgeving van het vliegveld.  
 

Zijn verhaal over de binding die hij heeft met 2-6 RI.  

Ik ben Simons Boons, geboren op 7 December 1926 in Made –

Drimmelen. Na de bevrijding van dit dorp, op 4 november 1944, 
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ben ik toegetreden tot de Binnenlandse Strijdkrachten aldaar en 

tot de capitulatie op 5 mei 1945 dienstgedaan op de post “de 

Koekoek”, gelegen tussen Drimmelen en Lage Zwaluwe. Na de 

bevrijding als OVW-er aangemeld voor Ned. Indië en ingedeeld bij 

de 3e compagnie I-6 RI, van kapitein Veldman. Vanuit Vught via 
Sittard met 2-6 RI, vertrokken naar Engeland en vanuit Engeland 

met de Nieuw Amsterdam naar Malakka en gelegen in Morib 

Beach. Daar nog deel uitgemaakt van kaderklasje van de 

Luitenant Nortier maar in maart 1946 met de T-brigade geland in 
Semarang 

Gelegerd in het NIS-gebouw en later aan de Boeloebrug 

overgegaan naar het Mortier Peloton van de luitenant Feyen en 

gelegerd op het vliegveld. In oktober 1946 als vrijwilliger 
vertrokken naar Hollandia, Nieuw-Guinea en daar een commando-

opleiding gevolgd. In maart 1947 via Bali naar Java en gelegerd 

in Bandung en begonnen aan de Para- opleiding. Met de 

1e Paracompagnie deelgenomen aan de vier luchtlanding 

operaties Djocja (19 dec 1948), Djmabi (Sumatra op 28 
dec.1948), Air-Molek (Sumatra op 5 jan.1949) en Gading (10 

maart 1949) 

In maart 1950 met het Regiment Speciale Troepen teruggekeerd 

naar Nederland en gelegeerd in het kamp Prinschenbosch te 
Chaam. Beroepsopleiding gevolgd in 1951, als instructeur 

geplaatst bij het Korps Commandotroepen te Roosendaal en daar 

onafgebroken gediend tot mijn pensionering als kapitein in 1983. 

Vanaf 1967 bestuurslid van Commandostichting en conservator 
van het Commandomuseum. Toen in 1998 de kazerne werd 

gesloopt en herbouwd werd het museum tijdelijk opgeslagen. Na 

de oplevering van de nieuwe Engelbrecht van Nassau kazerne in 

2003 werd begonnen met de inrichting van een geheel nieuw 
museum, dat op 25 mei 2004 is geopend. Vanaf de oprichting van 

het Veteranenplatvorm in 1990 ben ik hierbij als lid van het 

algemeen bestuur betrokken geweest tot 1998. Ik was tot 1 jan 

2003 als voorzitter van de herdenkingscommissie van 

Korpscommandotroepen betrokken bij de organisatie van alle 
commandoherdenkingen. Dit alles hield in dat ik gemiddeld drie 

dagen per week bezig was met het veteranengebeuren en 

museum en mijn echtgenote vond dat wel genoeg. Het is mede 

daarom dat ik niet zo vaak op de reünie van 2-6 RI verschijn en 
ook omdat mijn Indië verleden zich ook het langst bij de Speciale 

troepen heeft afgespeeld, maar toch zal ik mijn begintijd 2-6RI 

nooit vergeten. 



16 

Simons Boons. 

 

En verder met het leven. 

 

Kopie uit de personenlijst van de Volendam 
 

 
 
Op 29 oktober 1949 keerde ook Jacobus met de MS Volendam 

vanuit Tandjong Priok terug naar huis, de ontvangst was lauw 

zoals hij later zei. Hij wordt opgeroepen voor demobilisatie en 

moet daarbij alle nog in zijn bezit zijnde kleding en 
uitrustingsstukken inleveren. Hij ontvangt een schrijven dat hij 

ontslagen is uit militaire dienst per 2 februari 1950. Hij ging 

werken in de landbouw, of zoals men zei bij de boer. Ook hier was 

er minder werk omdat het meer door machines werd gedaan. De 
arbeider zocht het fabriekswerk, ook Jacobus koos hiervoor. Hij 

ging net als vele anderen met de bus van Dirk van Baaren uit de 

Wilhelminastraat naar de kabelfabriek te Alblasserdam. Hij heeft 

hier tot zijn pensioen gewerkt, als hobby hield hij wat koeien en 

deed hij wat in de landbouw met zijn vrouw en haar familie. 
Jacobus trouwde op 17 juli 1954 te Fijnaart met Petronella Lucia 

(Puk) Bram * 10 september 1926 te Fijnaart en t17 januari 2010 

te Roosendaal. 

                                                   
Huwelijksfoto van Jacobus 

Nagtzaam en Pieternella Lucia 

Bram. Met bruidsmeisje Annie 

Nagtzaam bruidsjongen Nard 
Kannekens. 
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Op een reünie van het korps werd hem gevraagd waar zijn 
eretekens waren. Zijn antwoord was dat hij deze niet had. Hij had 

het ereteken voor orde en vrijheid ontvangen in december 1949, 

Zijn oude baretinsigne van het 
KST.  

Onder onderscheidingstekenen 

van een “patjakker” die men 

gevangen had genomen. 
Linksonder op de speld staat 

“TENTARA.R.I” Wat betekent 

“Leger Republik Indonesia”. 

Deze speld had hij 
meegenomen uit Ned. Indië en 

steeds bewaard. Op de vraag 

waarom haalde hij zijn 

schouders op. 
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dit was hij echter kwijtgeraakt maar het papier had hij nog. Een 

van de aanwezigen beloofde hem er achteraan te gaan. Hij 

ontving dit ereteken opnieuw en daarbij werd hem met de nodige 

verontschuldigingen ook nog het Mobilisatie – Oorlogskruis en het 

Draaginsigne Gewonden in juli en april 1993 uitgereikt. Jacobus 
Nagtzaam is op 22 maart 1995 overleden te Fijnaart als gevolg 

van kanker, waar hij een strijd tegen heeft gevoerd van vijf jaar. 

Een van zijn laatste wensen was dat een aantal van zijn oude 

maten hem nog een bezoek zou brengen. Dit was een ongekende 
middag voor hem. Ook zijn broers en zussen moesten nog een 

laatste bezoek aan hem brengen. Na afloop gaf hij aan dat het 

goed was en genoeg was. Ook een wens van hem was dat de 

pastoor nog een kort gesprek met hem zou hebben en daarbij 
ook, dat dit onder vier ogen zou zijn. De andere dag is hij 

overleden.  

Zijn oude maten hebben hem de laatste eer gegeven. 

 

Gombel stelling Semarang Ned. Indië in 1946. Tekening van Jan 

Pruyt. Beide tekeningen van Jan Pruyt zaten in zijn kist; op de 

vraag waarom gaf hij als antwoord: ”Ik heb geen tijd gehad ze te 
versturen”. Veel van de meegenomen spullen zijn overgedragen 

aan het Commando museum te Roosendaal 
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Info: Commandomuseum Roosendaal  

Website “Sepatoe Roesak” (de kapotte schoen)  

Wikipeda  

Staat van Dienst Jacobus Nagtzaam  

Willemstad in de Oorlogsjaren 1940-1945 Const. van Nispen  
Simon Boons  

De afgebeelde materialen van Jacobus Nagtzaam uit zijn 

diensttijd 

 
Sjaan Kannekens 

 

Fotoalbum van de bouw van de R.K.-kerk  

Jacobus de Meerdere 

 
Onlangs kregen bij de Heemkundige Kring bezoek van Ineke 
Weterings uit Raamsdonksveer. Zij vertelde ons dat ze de dochter 

was van aannemer Weterings die in 1952-1953 de RK Kerk in 

Fijnaart heeft gebouwd. Haar vader, die inmiddels is overleden, 

had destijds een fotoalbum aangelegd van de bouw van de kerk. 

Zij wilde het graag aan ons overhandigen. Uiteraard namen we 
het album dankbaar aan. Het album kan worden ingezien op onze 

locatie in Heijningen. 

 

 
 

 
 

 

Teloorgang.  
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In 2022 hebben twee middenstanders de deur van hun zaak aan 

de Voorstraat gesloten. Op deze manier wordt het toch wel wat 

stilletjes en wordt het er niet leuker op. Beide zaken hadden toch 

een sociaal belangrijke functie in de Fijnaartse samenleving. 
Daarom als afscheid nemen we nog even de levenslopen van 

beide zaken onder de loep.  

 

De zaak Voet. 
 

Hier op Voorstraat 7 beheert 

bakker Jan Maris rond 1900 

een bakkerij. Er worden ook 

kruidenier en gruttenwaren 

verkocht door zijn vrouw en 
dochter. Zoon Willem Pieter 

komt na het overlijden van 

vader in 1923 in de bakkerij. 

1n 1934 vormt hij een 
gedeelte van de bakkerij om 

naar een lunchroom. In 1950 

splitst hij lunchroom en 

bakkerij en verkoopt laats 
genoemde aan de herbergier 

en schilder Willem de Reijer. 

De zaak is bestemd voor 

zoon Jan die er in 1954 gaat wonen met zijn kersverse bruid Jo 

Keij. Jan is schilder en in de winkel bestaat de koopwaar uit 
behang, kwasten en alles wat met schilderen te maken heeft. Met 

zijn NSU-brommertje gaat Jan naar het werk met een glasrek op 

de rug en verfbenodigdheden in een mandje voorop de brommer. 

De werkplaats bevindt zich nog in de kelder van Hotel de Beurs 
van zijn vader. Als Jan het pand in eigendom heeft verkregen 

komt er een eigen werkplaats achter het pand. Werk is er 

voldoende vanwege de samenwerking met aannemers.  
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 Verfwinkel Jan de Reijer 

 

Begin jaren tachtig echter slinkt de orderportefeuille en besluit 

Jan zijn zaak in 1984 te verkopen aan Rien Alberts. Rien en zijn 

vrouw Joke komen uit Delft. Nadat eerst in 1974 een zaak was 
overgenomen van schildersbedrijf Roos in Klundert en daarna 

enige tijd in Noordhoek te hebben gewoond maakt hij tijdens een 

klus in Fijnaart een praatje met Jan de Reijer. Zo gebeurt het dat 

op 1 januari 1985 het pand van de Reijer overgedaan wordt aan 
de familie Alberts. Door toenemende werkzaamheden wordt na 

enige tijd toch maar besloten de winkel af te stoten. Als dat 

bekend wordt in 1991 staat Giel Voet op een dag op de stoep. 

Giel, die zijn bedrijf installatietechniek in een garagebox in de 
Prinses Margrietstraat heeft komt algauw tot een deal met 

Alberts. Nadat alle formaliteiten zijn gepasseerd en wat 

aanpassingen aan het pand zijn verricht, maakt het installatie/ 

witgoedbedrijf Voet aan de Voorstraat een hernieuwde start. In 

2007 krijgt de winkel zijn definitieve vorm met de aankoop van 
het naastgelegen cafetaria De Groot. 

  

Zoals aan het begin van het verhaal al is beschreven is dit door 

Giel Voer aangekochte pand door Willem Maris in 1934 omgezet 
in een lunchroom. Zo rond 1958 verkoopt hij de zaak aan 

brouwerij ‘Oranjeboom’. In die tijd woonde Arie van der Giesen en 

Marie van Helden met hun gezin aan Kadedijk 71. Arie pendelt 

van en naar de Kabelfabriek te Rotterdam. Hij wil daarvan af en 
gaat daarom een huurovereenkomst aan in 1960 met de 

brouwerij over de lunchroom.  
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Arie, met stropdas, achter de bar 

 

Het gezin van der Giesen gaat daar ook wonen. In het begin is er 
veel te doen, want er valt ontzettend veel op te knappen. Met 

geleend geld maar ook met financiële hulp van de brouwerij wordt 

de boel opgeknapt. Het bakgedeelte gaat naar voren zodat de 

klanten niet meer door het cafégedeelte hoeven te lopen voor een 
zak friet. Het is nu eenmaal woekeren met de smalle pijp die de 

zaak is. Ook op zondag is de zaak open en is het weleens lastig 

dat politie elke zondag controleert of het cafetaria daadwerkelijk 

dicht gaat klokslag 23.00 uur. De zaak loopt boven verwachting 
goed. Na jaren van aanpassingen aan het gebouw en door al die 

tijd veel te staan, wat Arie een versleten rug oplevert, gooit hij in 

1966 het bijltje erbij neer. Via de brouwerij komt Jan Groot naar 

Fijnaart en vestigt zich samen met zijn vrouw Nel in de zaak. Het 

paar koopt in 1970 het pand. Het is de tijd van bar ‘De 
Troubadour’ en wat later bardancing ‘De Kopermolen’ waarbij het 

cafetaria draait als een tierelier. Zelfs de leden van popgroepen 

die optreden in de bardancing halen er hun natje en droogje. 

Zoon Rik ambieert een wielercarrière en daar gaat vader Jan in 
mee. Als de mannen naar een koers zijn neemt moeder Nel de 

zaken waar. In het jaar 1992 stopt echtpaar de Groot met het 

cafetaria. Na drie niet zo succesvolle huurders wordt het pand in 
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2008 verkocht aan buurman Giel Voet die er zijn winkel in 

uitbreidt.  

 

De DA-drogisterij van den Hout. 

Deze drogisterij vindt zijn oorsprong op Molenstraat 4. In dit 
pand, dat in 1975 is gesloopt, vestigt Teunis van den Hout er zijn 

drogisterij met kruidenierswaren. Niet veel later draagt hij de 

zaak over aan zijn broer, tevens gemeentebode, Antonie van den 

Hout. De man is zeer muzikaal en speelt eerste partij klarinet bij 
harmonie ‘Oranjevaan’, is voorzanger in de Hervormde Kerk en is 

bestuurslid van de middenstandsvereniging, de H.C. school en 

‘Oranjevaan’. Met zijn vrouw Kaatje Kimmel krijgt hij drie 

kinderen waarvan de twee zonen artistiek begaafd zijn. Beiden 
schrijven teksten voor revues, spelen daarin een rol, en dat 

allemaal in verenigingsgebouw ’De Schakel’.  

 

 
 Drogisterij van den Hout Molenstraat 4 

 

 

Dochter Nel zet na verloop van tijd de zaak van vader voort. Eind 
jaren ’40 ontmoet ze haar man Antoon Boertjes en trouwt hem in 

1952. Antoon, of Toon, voelt zich als een vis in het water in de 
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zaak. Een gemoedelijke man die smakelijk kan vertellen. Ook hij 

sluit zich aan bij de middenstandsvereniging. Nadat het pand aan 

de Molenstraat in 1975 was verdwenen opende Drogisterij Van 

den Hout haar nieuwe zaak op Voorstraat 21. Het paar krijgt twee 

dochters waarvan Ineke al op 15-jarige leeftijd in de zaak te 
vinden is. In 1988 haalt ze haar drogisterijdiploma. Enige tijd is 

ze bedrijfsleider in een parfumeriewinkel op de Coolsingel in 

Rotterdam. In 1992 neemt ze de zaak van haar ouders over. Daar 

geeft ze haar klanten deskundige adviezen en raad. Het bijwonen 
van vergaderingen, het volgen van cursussen, het bezoeken van 

congressen, het is allemaal nodig om bij te blijven. De leeftijd 

geeft nu de doorslag deze meer dan honderdjarige Fijnaartse 

drogisterij te sluiten. Voor Fijnaart is het verlies van deze zaken 
een hard gelag wetende dat er niets voor terugkomt.  

 

Piet Roks. 

 

 
 

 

 

RABO ClubSupport 2022 
 

Van de coöperatieve Rabobank mochten we onlangs een brief 

ontvangen met de verheugende mededeling dat zij op onze 

bankrekening een bedrag van € 624,73 gaan storten als resultaat 

van de RABO ClubSupport 2022.  
 

Het Bestuur bedankt iedereen voor het stemmen op uw 

Heemkundige Kring. 

 
  



25 

Agenda herfst/winter 2022/2023 
 

Excursie Heemkundige Kring  

 

 
Dit keer heeft de commissie besloten om dicht bij huis te blijven. 

Op vrijdagmiddag 21 april 2023 gaan we naar het prachtige 

Mauritshuis in Willemstad en naar de Heemkundige Kring in 

Willemstad. Die bevindt zich boven op zolder van het Mauritshuis 

die met een lift bereikbaar is. 
 

We beginnen om 14.00 uur in het Mauritshuis en om 15.00 uur bij 

de Heemkundige Kring. Om 16.00 is een restaurant gereserveerd 

voor een kopje en wat lekkers, in de directe omgeving van het 
Mauritshuis. 

De kosten: een vrijwillige bijdrage in de bus bij de Heemkundige 

Kring.  

 
Deelname aan deze middag stuur een email naar: 

dierksjan@gmail.com of bel 0643150065. 
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