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Een nieuwsbrief met ongebruikelijke berichten. Waar we 
gewoonlijk trots concerten e.d. aankondigen, nu alleen 
annuleringen. Even niet uitgaan in d’Engelenburgh.  
Het concert van Wouter Harbers op 28 maart vervalt (we 
zoeken  in overleg met hem naar een andere datum), het 
Open Podium op 24 april wordt uitgesteld en zelfs de 
zanglessen door Ellen worden even niet gegeven. 
 
En dan is ook nog onze Bobbie overleden. Hoe stil kan het 
worden in een pand dat normaal zo levendig en gezellig is.  
Tenslotte hebben we wat linkjes naar muzikale wetens-
waardigheden toegevoegd. En ook over (de historie van) 
het pand. Dan bent u toch een beetje ‘hier’. 

Graag tot gauw, Ellen en Marcel Deelen  

Wist u dit over d’Engelenburgh…..  
d’Engelenburgh heeft als historisch pand veel verhalen. Vooral tijdens de bezettingsjaren heeft het pand veel 
meegemaakt. Het vormde onderdak voor enkele fijnaartse families, voor bommen schuilende dorpsbewoners, duitse 
soldaten en tenslotte een honderdtal engelse soldaten.  Op onze site staat onder historie veel over de geschiedenis. 
 

Vermeldenswaard is kapelaan Knipscheer, 
die gewond werd binnengebracht en 
verpleegd. Hij had geestelijke bijstand 
verleend aan de 276 gewonde Franse en 
Belgische krijgsgevangen wier schip op 
een mijn was gelopen ter hoogte van 

Willemstad. ’s Nachts kwam hij op de 
terugweg met zijn motor in de duisternis 
in botsing met een taxi waarin zich de 
Ortskommandant van Willemstad 
bevond. Na een korte inspectie verklaarde 
de Ortskommandant “Er ist kaput, ganz 

kaput. Wir fahren vort.” Later in de nacht 
is kapelaan Knipscheer met een zware 
hersenschudding, ernstige hoofdwonden 
en verschillende andere kwetsuren 
binnengebracht in de fijnaartse pastorie.   

 

Eind oktober/ begin november 1944, tijdens de hevige gevechten in Zuid-Nederland, lagen pand en naastgelegen kerk en 
zusterhuis hevig onder vuur. Duitsers hielden boven stand, beneden schuilden zo’n honderd mensen in de kelder. In de 
nacht van 2 op 3 november kreeg het pand een voltreffer in de zogenaamde zaal (mogelijk daar waar nu de concerten 
worden gegeven, maar het kan ook boven zijn in wat nu de bibliotheek is).  
 
gevelsteen, bankstel, trap en schuifdeuren 
Aan de achterzijde bevindt zich een gevelsteen met de tekst CathoLICI De fIJnaart Me 
ConstrUXerUnt (De katholieken van Fijnaart hebben mij gebouwd). Vóór 1936 was 
deze makkelijk te zien boven de deuren naar de tuin. In 1936 is een aanbouw gemaakt 
met toiletten, de steen zit daar net boven. 
 
De eikenhouten slingertrap, welke bijna identiek is aan die van de pastorie in de 

Wouwse Plantage, is voorzien van een indrukwekkende trappaal waar zich 
de slang uit het Paradijs (met appel) omheen draait. Het trappenhuis eindigt 
met een glas-in-koperraam met een zonnemotief in het plafond.  
Het bankstel in de voorkamer is afkomstig van een van de schepen van de 
Holland-Amerikalijn en is in 1940 op de rotterdamse kade gezet. 
De vier schuifdeuren tussen de muziekkamer en de eetkamer waren vroeger 

openslaande (scharnierende) deuren! 
 

Voordeur van d’Engelenburgh 
Stichting d’Engelenburgh heeft diverse 
vrijwilligers die meehelpen om concerten en 
activiteiten tot een succes te maken. Ook zijn er 
mensen die binnen en buiten het pand helpen. 
We zoeken iemand die zijn/haar naam wil 
verbinden aan onze voordeur: de monumentale 
dubbele voordeur is dringend aan een opknap- en schilderbeurt toe. Kent (of bent) u iemand 
die dit een mooie uitdaging vindt? We horen het graag. 
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Zang… les of bij plechtigheid 
Wie (beter) wil leren zingen en en passent over muziek en componisten wil horen, kan voor 
zangles terecht in d’Engelenburgh.   
Ellen Deelen geeft lessen in zang en zangtechniek. Met haar achtergrond als dramatische 
sopraan in opera’s en operettes is zij op de hoogte van de kneepjes van het vak. Zij is ervaren 
in lichte jazz en klassieke zangkunst. Ook volgde  zij een dirigentenopleiding. 
 
Al eens gedacht aan een extra dimensie bij een huwelijksvoltrekking of een uitvaart?  
Ellen beschikt over een gevarieerd repertoire dat heel geschikt is om een onvergetelijk moment 
toe te voegen aan de ceremonie. Neem gerust contact op. engelenburgh@live.nl  

 
 

Bobbie is uitgeblaft 
Op 9 maart overleed onze Bobbie in zijn slaap, bijna 16 jaar oud. Veel 
bezoekers kenden het kleine hondje, dat af en toe tijdens een concert 
de kamer insloop. Hoe druk het ook kon zijn met mensen, hij 
scharrelde overal tussendoor en ging lekker zijn eigen gang. Hij wist 
precies wie wel eens een brokje of een Knappertje meebracht en dan 
bleef hij standvastig in de buurt. Menigeen heeft hij verbaasd met zijn 
‘ruimtelijk inzicht’: 
wanneer je een 
balletje wegschopte 
tegen bijvoorbeeld 
een muur, wist hij 
exact het effect te 
bepalen en rende 
bij voorbaat al de 
goede kant op. 

Nooit ziek geweest. Wel twee keer gebeten door een grote hond en een 
keer aangereden, maar onverwoestbaar. Hij was alleen niet bestand 
tegen de tijd. Zo doofde hij langzaam uit. Bobbie heeft een plekje in de 
tuin waar hij graag rondsnuffelde en in het zonnetje zat. 

Voor de stille momenten…. 
Helena de Groot weet veel van klassieke muziek en ze kan 
er aanstekelijk over vertellen. In de podcast ‘Klassiekers’ 
praat ze telkens vijf minuten over een componist. Ze laat 
stukjes van zijn muziek horen, en vertelt bijvoorbeeld dat 
Ravel van mooie kleding hield en in een huis met een 
torentje woonde, en dat Satie honderd paraplu’s bezat. De 
Groot heeft ook nog eens een heel fijne stem. Luister maar . 
 

Wie spannende verhalen wil beluisteren over klassieke 
componisten (en en passent wil genieten van muziek) 
luistere naar de verhalen op 
https://www.nporadio4.nl/podcasts/klassieke-mysteries  
  

Nog een prima site met allerlei weetjes: 
https://www.classicstogo.nl/  
 

  

Op de schouw in de concertzaal van d’Engelenburgh staat een oud borstbeeld van Niccolò 
Paganini, de man die met één greep drie octaven kon spelen op zijn viool. Maar ook de man die 
op één snaar een muziekstuk wist af te spelen. Het deerde hem niet als een snaar brak. 
In het leven hebben ook wij te maken met gebroken snaren. Toch is er één snaar in ons leven, 
die niet gebroken of weggehaald kan worden. Die snaar is ons recht en onze macht om onze 
houding in het leven te bepalen. Het is onze keus hoe we het leven tegemoet treden. Wat er van 
ons terecht komt, wordt niet zozeer bepaald door hoeveel snaren er breken, maar door wat we 
doen met de snaren die overblijven.  

 

mailto:engelenburgh@live.nl
https://soundcloud.com/helenadegroot/sets
https://www.nporadio4.nl/podcasts/klassieke-mysteries
https://www.classicstogo.nl/

	Wist u dit over d’Engelenburgh…..
	Zang… les of bij plechtigheid
	Bobbie is uitgeblaft
	Voor de stille momenten….

