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Van de bestuurstafel. 

 
De zomer staat weer voor de deur en nog even een nieuwe 
“Beijerlandsche berichten” met verhalen over de rijke historie van ons 
dorp. 
 
Het historisch informatiepunt in de bibliotheek is weer vergroot met nog 
meer kastruimte en met nieuwe tafels. Wij kunnen belangstellende 
bezoekers in de historie van ons dorp nog beter van dienst zijn. 
Hebt u het nog niet gezien? 
Kom gauw eens langs! 
Elke 2

e
 donderdag van de maand is ons HIP geopend.  

 
Ook de filmmiddagen, die wij met enige regelmaat houden tijdens de 
openingsuren in de bibliotheek, mogen rekenen op een warme 
belangstelling. 
 
Het themanummer over 100 jaar Bas Hollaar is bij velen goed ontvangen 
en heeft samen met de lezing over Philip van Dijk al veel nieuwe leden 
opgeleverd. 
 
U kunt onze vereniging natuurlijk ook weer vinden op de jaarmarkt/open 
monumentendag, op 12 september in het centrum. 
 
Maar bij al deze goede berichten ook in dit nummer een In memoriam 
voor ons lid van verdienste en medeoprichter, Piet Spanjers.  
Die op 10 mei is overleden. 
Ook zijn laatste bijdrage, die hij een paar dagen voor zijn overlijden gaf 
voor ons huisorgaan.  

 
 

 
 
 
 

 
Het bestuur. 
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In memoriam Piet Spanjers. 
 
Op zondag 10 mei bereikte ons het droeve bericht dat ons lid van 
verdienste Piet Spanjers was overleden.  
De donderdag daarvoor heeft hij bij de redactie zijn laatste bijdrage aan 
de “Beijerlandsche berichten” ingeleverd.  
Het artikel wat in dit nummer is geplaatst, ging over het ontstaan van 
onze vereniging, waar Piet Spanjers als lid van het eerste uur bij 
aanwezig was. 

Piet Spanjers heeft veel bijgedragen aan 
het vastleggen van in het bijzonder de 
vroege historie van ons dorp.  
Zijn liefde en belangstelling voor de 
historie van ons dorp ging voornamelijk 
uit naar de inpoldering van de slikken en 
gorzen van het latere Beijerland en de 
rol hierin van Lamoraal van Egmond.  
Om dit allemaal goed te kunnen 
doorgronden volgde hij cursussen in 
Dordrecht. Hij wilde zich bekwamen in 
het oude schrift zodat hij zelf alles  
zou kunnen lezen. 
De vereniging maakte tot het laatst 
dankbaar gebruik van deze kennis.  
 

 
Wij zullen Piet missen om zijn kennis en zijn opbouwende  
en kritische blik op het reilen en zeilen van zijn  
Historische Vereniging Oud-Beijerland. 
Piet is 82 jaar geworden. 
 
Piet zal verbonden blijven met onze vereniging, want ooit 
ontwierp hij het logo, het briefpapier en niet te vergeten, de 
omslag van onze “Beijerlandsche Berichten”. 
 

Het bestuur van de Historische Vereniging  
Oud-Beijerland 
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Het laatste stukje van Piet… 
 

De oprichting van de “Historische Vereniging Oud-Beijerland” 
Door Piet Spanjers. 

 
Op ’n dag in de zomer van 1997 kreeg ik van Gerrit van Driel een 
concept persbericht in mijn handen gedrukt met het verzoek hier nog 
even kritisch naar te kijken.  

 
Dat heb ik gedaan en 
ontving een bedankje 
per briefkaart, datum 
poststempel 3 juli 1997, 
waarin Gerrit tevens 
vertelde dat het nog niet 
storm liep na de 
publicatie in “Het 
Kompas” maar dat in elk 
geval in september een 
uitnodiging zou volgen 
voor een eerste 
gesprek. Ondertekend 
met ‘Historische 
Vereniging i.o. 
(in oprichting). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo stond het persbericht in 

‘Het Kompas’. 
(zomer 1997) 
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Hierop volgde de uitnodiging van de Historische Vereniging i.o. 
(in oprichting). 
 

“Hierbij wordt u uitgenodigd voor de oprichtingsvergadering van 
de historische vereniging die zich in de ruimste zin van het woord zal 
gaan bezighouden met de geschiedenis van Oud-Beijerland.  
Deze vergadering zal worden gehouden op dinsdag 30 september 1997 
in de sfeervolle Raadszaal van “Het Oude Raadhuis”, Waterstal 1  
te Oud-Beijerland.  Daar waar in vroeger tijden schout en schepenen 
plachten te vergaderen en recht te spreken.  

Aanvang 20.00 uur.” 
 
Op deze vergadering waren aanwezig dhr. C.D. (Cees)van Es,  
A.(Adri) de Groot, W. (Wim)Smit, B.L.( Ben)Doolaard, 
P.J.F.(Piet)Spanjers, A.Th.(Anton)Schipper, A. (Arie)Bestebreur, 
J.v.(Jan) van Noort, A.E.J.(Arie) Groeneveld, H.(Harrie) Groeneveld en  
G.(Gerrit)van Driel. 
 
Als voorlopig bestuur werd benoemd: 
Voorzitter a.i.  : G. van Driel 
Secretaris a.i. : A. de Groot 
Penningmeester a.i.: A. Schipper 
(a.i.: ad interim) 
 
Als naam voor de vereniging werd gekozen voor:  

“Historische Vereniging Oud-Beijerland”. 
 

De contributie werd vast gesteld op f.25,-- per kalenderjaar voor leden en 
15,-- voor donateurs.  
De heer van Driel doneert een startbedrag van f.100, --. 
 
Bij de tweede vergadering was van het interim bestuur alleen secretaris 
Adri de Groot aanwezig, zodat hij de vergadering voorzat.  
De reden van de afwezigheid van de voorzitter a.i. bleek bij de volgende 
vergadering op 6 november 1997. Er werd een brief van de heer G. van 
Driel voorgelezen waarin hij de mededeling deed dat door een 
onverwachte wisseling van zijn avondwerk als docent, hij geen tijd meer 
kon vrijmaken voor de vereniging.  
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Naar aanleiding van deze brief werd het ad interim bestuur als volgt 
samengesteld: 
Voorzitter: Adri de Groot 
Secretaris: Cees van Es 
Penningmeester: Anton Schipper 
 
Voorafgaande aan de vergadering van 27 november 1997 werd door 
Joris Buitendijk een foto genomen van de leden in de “Oude Raadzaal” 
waar de oprichting plaats vond en de eerste vergaderingen werden 
gehouden. 
 

 
Vlnr. staand de heren: A. Groeneveld, J. van Noort, C. van Es, H. Groeneveld 
Zittend de heren: A. Bestebreur, A. Schipper, A. de Groot, P. Spanjers en W. Smit. 

 
Al op 5 december 1997 werden de statuten gepasseerd bij de notaris. 
Ook de aanmelding bij de Kamer van Koophandel werd voortvarend 
geregeld. Daarna was de vereniging de eerste vijf jaar sterk zoekende 
naar zijn juiste werkwijze. 
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Het bestuur a.i. hield moedig stand tot 6 februari 2001.  
Als dan eindelijk het interim bestuur werd beëindigd kon een definitief 
bestuur gekozen worden. 
Na Wim Smit werd Jaap van der Zwaan voorzitter. Hij moest om gezond-
heidsreden aftreden.  
Carla de Jong werd voorzitter en werd op haar beurt in 2010 weer 
opgevolgd door Pieter Jan in ’t Veld.  
 
Intussen mogen we wel zeggen dat de “Historische Vereniging  
Oud-Beijerland” een vaste waarde in onze dorpsgemeenschap is 
geworden. 

 

Moge dit nog vele jaren zo blijven  
is mijn welgemeende wens… 

-Piet Spanjers.-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Krantenartikel “Maasstad”  
van 8 januari 1998. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
          logo 
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Regentengeslacht Wijnaendts in Oud-Beijerland. 

Door Pieter Jan in ’t Veld 
 

Bij een onderzoek naar de bewoners van de panden aan de West 
Voorstraat komen we mr. Willem Wijnaendts, zijn echtgenote Johanna 
Margaretha von Beckerath en hun dochter, de in Sassenheim geboren 
Jacoba Martina Anne (1838) tegen. Zij wonen in het pand West 
Voorstraat 214 (nu no. 18) zoals blijkt uit de volkstelling van 1839.  
Zij trouwden in Amsterdam op 6 april 1837 en wonen sinds 1839 in  
Oud-Beijerland. 
De dienstbode, Anna Margaretha Geverink, is inwonend. 
Later, zo blijkt uit het bevolkingsregister van 1845-1850, verhuist het 
gezin naar het pand West Voorstraat 7.  
In het gezin is dan ook een zoon geboren, Cornelis Jacob Anton (1841). 
Willem Wijnaendts zal niet onbemiddeld zijn geweest omdat ook 
inwonend zijn de koetsier Pieter Landman en dienstbode  
Klazina Geertruida Luca.  
Later komt er voor de kinderen ook een gouvernante,  
Catharina Magdalena Cornelia Troost. 
In dit register staat als beroep: griffier.  
 
Wie is deze mr. Willem Wijnaendts? 
 
  

Willem Wijnaendts is op 30 januari 1814 
te Delft geboren en komt uit een echte 
regentenfamilie.  
Zijn vader is wethouder te Delft en lid 
van de 2

e
 Kamer en zijn grootvader 

aan moederkant was burgemeester  
van Delft.  
Na zijn studie advocatuur in Leiden, 
vestigde hij zich als advocaat in 
Sassenheim. Bij Koninklijk Besluit van  
19 april 1839 werd hij benoemd als griffier 
van het Kantongerecht in Oud-Beijerland.

1
 

                                                                 

 
1
 Dordrechtse courant 23 april 1839 

Willem Wijnaendts   
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Als Griffier dient hij in 1843 nog een bezwaarschrift in bij de 2

e
 Kamer 

naar aanleiding van de indiening van een wetsontwerp over de wijziging 
van inkomsten voor griffiers. In dat verzoekschrift meldde hij overigens: 
“dat hij de emolumenten die zijn verbonden aan de functie van griffier niet 
nodig had voor zijn eigen onderhoud”. 
Sinds 1844 is hij leider van de Liberale beweging in Oud-Beijerland. 
Willem Wijnaendts staat bekend als pragmatisch liberaal

2
. 

 
Op 2 juni 1846 werd hij gekozen tot lid van Provinciale staten van Zuid- 
Holland in het district Oud-Beijerland. In 1848 doet hij een gooi naar een 
zetel in de 2

e
 Kamer die dan voor het eerst rechtstreeks werd gekozen na 

de grondwetsherziening van 1848.  
Hij versloeg, na een hertelling, met 14 stemmen de latere burgemeester 
van Oud-Beijerland Adrianus Vogelsang.  
Willem Wijnaendts werd op 13 februari 1849 lid van de 2

e
 Kamer voor het 

district Ridderkerk en legt daardoor op 16 februari 1849 zijn lidmaatschap 
van Provinciale Staten neer. 
 
In tussentijd woont hij nog steeds in het statige huis aan de West 
Voorstraat 7. Dit is op te maken uit de geboorte en overlijdensaktes van 
zijn kinderen in de periode 1840- 1849. Ook is hij nog steeds griffier bij 
het Oud-Beijerlands Kantongerecht. 
 

Advertentie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 
2
 Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek, mr. W. Wijnaendts 
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In 1850 ontstaat er nog enige commotie of het verenigbaar is, dat een lid 
van de 2

e
 Kamer ook als griffier, dus tegelijkertijd, ambtenaar kan zijn. 

Toen in 1850 de 2
e
 kamer werd ontbonden en de gemeenten in de 

Hoeksche Waard bij het dubbele district Dordrecht gevoegd werden, 
kwam hij, hoewel kandidaat gesteld, bij de verkiezing van 27 augustus 
1850, zelfs niet in de herstemming. 
Er werden twee bewoners van Dordrecht gekozen. In 1852 vertrekt het 
gezin uit Oud-Beijerland. Willem Wijnaendts is benoemd tot burge-
meester van Hillegom en in dat zelfde jaar ook als burgemeester van het 
kleine plaatsje De Vennip, wat later zou opgaan in de gemeente 
Hillegom. In 1863 volgt de benoeming tot burgemeester van Gorinchem.  
Dat zal hij blijven tot 10 september 1872.  
Op 12 februari 1884 overlijdt hij te `s-Gravenhage 

 
Cornelis Jacob Anton Wijnaendts - 
ca.1880  
 
Eerder is de geboorte in Oud-Beijerland van 
Cornelis Jacob Anton Wijnaendts op 
4 februari 1841 al vermeld. Hij trouwt als  
31 jarige, op 2 mei 1872, met Helena Sophia 
Bernardina Polvliet. Hij is dan al bij Konin-
klijk Besluit van 6 oktober 1869, no. 61  
benoemd tot burgemeester/secretaris van de 
gemeente Leimuiden. 
Bij Koninklijk Besluit van 1 februari 1873,  
No.13  werd hij benoemd tot plaatsver-
vangend Kantonrechter in Woubrugge,  

deze functie zou hij maar kort bekleden. 
In 1874 volgt zijn benoeming tot burgemeester van de gemeenten 
Hoogblokland, Hoornaar en Noordeloos.  
Inmiddels is zijn echtgenote overleden.  
Als 36 jarige treedt hij op 19 april 1877  voor de 2

e
 keer in het huwelijk, 

nu met zijn volle nicht (hun beider moeders waren zussen) Cornelia 
Sophia Antonette Voorbeijtel Cannenburg..  
In 1879 volgt zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente 
Overschie en Schiebroek. Als opvolger van zijn oom.  
In dat zelfde jaar werd hij verkozen tot lid van Provinciale Staten van 
Zuid-Holland voor het district Schiedam en in juli 1881 werd hij ook ver-  
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kozen tot lid van de gemeenteraad(wat in die tijd niet ongebruikelijk is). 
In 1894 krijgt hij eervol ontslag. Hij verhuist dan naar Hilversum en hield 
zich daar ook bezig met politiek In 1900 werd hij ook daar lid van de 
gemeenteraad en later ook wethouder. Dat zou hij blijven tot 1913. Hij 
overlijdt te Hilversum op 24 oktober 1921. 
 
In 1932 besluit de gemeente Overschie tot een Burgemeester 
Wijnaendtslaan, deze is vernoemd naar de drie burgemeesters uit dit 
regentengeslacht. Willem Wijnaendts was schout van Overschie,  
diens zoon Jacob van 1802 – 1879 burgemeester van Overschie en 
Schiebroek en neef Cornelis Jacob Anton volgt hem weer op. 
 
Over de kinderen van Cornelis Jacob Anton Wijnaendts is nog wel iets te 
vertellen, uit zijn eerste huwelijk is in 1873, zoon Willem geboren.  
Die sinds 1901 de naam draagt Willem Wijnaendts van Resandt en door 
zijn huwelijk verwant is aan de schrijver Louis Couperus. 
De twee zonen uit zijn 2

e
 huwelijk Hendrik (1874) en Jacob Martinus 

Anne (1878) namen later ook de dubbele naam aan. 
Hendrik werd Generaal Majoor. Jacob Martinus Anne zou later 
burgemeester van Wageningen worden. 
 
 

Advertentie: 
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Stukjes uit één van de brieven van de latere burgemeester  
van Oud-Beijerland, Adrianus Vogelsang. 

 
In de brieven die de latere burgemeester van Oud-Beijerland, Adrianus 
Vogelsang, schreef als burgemeester van Heinenoord aan de toenmalige 
minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.R. Thorbecke, komt  
mr. W.Wijnaendts enkele malen voor. 
Zo ook in een bijlage van de brief van 7 maart 1850. 
Voor het goede begrip, Stoop was de toenmalige burgemeester van 
Strijen en schoonzoon van de Oud-Beijerlandse burgemeester Boogaard. 
Genoemde Dorsser is weer een neef van Stoop. 
Overigens werd later de zoon van Vogelsang de opvolger van Stoop in 
Strijen. 
 
Alle brieven van burgemeester Vogelsang aan Thorbecke zijn in ons 
archief aanwezig. 
 
 
Bijlage van de brief nr 14, dd. 7-3-1850 (stukjes uit de 3e en 4e pagina). 

 
 

Advertentie: 
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Thorbecke schreef met potlood op de brief dat hij deze weer terug wilde 
hebben van zijn Secretaris Generaal, met de T (van Thorbecke) eronder. 
 

 
 

“ Tijdens  de  directe verkiezingen  rolde  mijn   

naam  over  de  lippen .  De  Stad  moeide  er  zich  mede .   

Te  Dordt  was  de  Advocaat  vDorsser ,  neef  van  Stoop   

te  Strijen ,  die  wederöm  Boogaard  van  Oud-Beijerland   

tot  schoonvader  heeft ,_  hoofdorgaan .   

Zijne  aanbeveling  gold  den  heer  Gevers  Dijkgraaf  van  

Schieland . 

Men  vond  geene  sijmpathie  en  men  stelde  uit  

nooddwang  den  heer  Wijnaendts  tegen  mij  over .   

De  eerste  stemming  gaf  mij  een  voordeel  van  50  

stemmen . 

De  laatste  deed  mij  er  11  te kort  komen . “ 

 
 

 

“De  benoemingen  van  Burgemeesters   

mijne  tegenstanders ,  allen  zijn  voorbij  gegaan  als  

vallende  in  de  termen  van  uitsluiting .  Er  zijn  in  

1850  zijn  gevolgd .  Het  toeval  heeft  gewild  dat  

benoemd  van  wie  men  vermoeden  heeft  dat  zij  mij  

beter  zijn  gezind .  Aan  mijnen  zoon  is  eene  groote  

gunst  bewezen ._  Men  voorspelt  nu  reeds  bij  eene  

nieuwe  keuze  eene  andere  uitkomst  en  zelfs  de  heer   

SecretGen.  Ik verzoek den brief terug       

~T  
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Wijnaendts  vertelt  in  het  openbaar  dat  hij  op  eene  

herkiezing  geene  kans  heeft  en  noemt ,  onvoorzigtig ,   

mij  als  zijnen  plaatsvervanger ._  Mijne  vrienden  zijn  

als  Burgemeesters  behouden  gebleven ,  except  mijn  

vriend  vanderWaijfort  van  Ridderkerk ,  die  de  eenige   

was  vallende  in  de  termen  van  uitsluiting .   

Alleen  men  begrijpt  niet  dat  mijne  bevordering  niet  

grooter  was . 

Als  in  de  Stad  kleefde  ook  ten  platten  lande ,  het  

gereede  verwijt  van  verwaandheid  op  dien  arbeid ,  

vooräl  omdat  de  naam  niet  werd  terug  gehouden . 

Ware  lediggang  beter  geweest ,  waar  andere  

werkzaamheden  ontbraken ? “ 

 
 

 

 

De brieven werden als volgt door Vogelsang  ondertekend:  
 

                                             Met  de  innigtste  

verknochtheid  en  de  meeste  onderscheiding  heb  ik  

de   eer  mij  hoogächtend  te  noemen ,  vanUwe  

Excellentie !  

 

Heinenoord                            den  bereidw. En  onderd.  

Dienaar, 

7 maart  1850 

 

                                                              Vogelsang 
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Afscheid van een predikant 
Door Pieter Jan in `t Veld 

 
In 1794 neemt ds. G. Habbema afscheid van de Hervormde gemeente in 
Oud-Beijerland. 
Annetje Ariesdr. Hoogenboom-Verhagen schreef voor de naar 
Purmerend vertrekkende predikant het volgende vers: 
 

“Aandoenlijk oogenblik, daar ik thans  moet betreuren, `t vertrek 
van u, mijn vriend, mijn waarde Habbema, `k Moet met geweld mijn hart, 
van u mijn leidsman scheuren; Mijn ziel volgt u steeds met vaste 
schreden na. Wij zagen u zoo kort als herder ons bewaken, Ach, was in `t 
wereldrond, geen stede Purmerend  bekend geweest, gij zoudt……. 
Maar `k  wil Gods doen niet wraken, Tot uw verblijf alhier is alles 
aangewend. Gehoorzaam aan uw Heer, moet gij dan van ons scheiden, 
Jehovah ga met U, zijn zegen volg u na, Hij wil `t licht van Zijn gunst op 
uwe keuze spreiden Zingt wegens al uw werk steeds `t blij Halleluja!” 

 
Wie was deze Annetje Ariedr. Hoogeboom-Verhagen? Zij is gedoopt op 
29 juli 1759 en overleden op 8 december 1831.  
Zij is op 21 maart 1784, als 2

de
 echtgenote gehuwd met de bakker 

Cornelis Pieterse Hoogenboom. Het echtpaar woonde in het pand wat wij 
nu kennen als Oostdijk 2, de zadelmakerij.  

Advertentie:  
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Egmontpaleis in Brussel 

Door Pieter Jan in `t Veld 
 

In Brussel staat in het plantsoen Klein Zavel een standbeeld van 
Lamoraal van Egmond en de Graaf van Hoorn.  
Dit plantsoen was vroeger een plein voor het paleis van Egmond. 
 

Het Egmontpaleis, 
geschreven met een “t”, 
zoals dat in België gebeurt, 
heeft een lange 
geschiedenis. 
In 1532 koopt Françoise 
van Luxemburg, de weduwe 
van graaf Jan van Egmond 
en moeder van Lamoraal 
van Egmond, een stuk 
grond rechts van het 
huidige Egmontpaleis. Het 
jaar daarop laat zij een 
woning bouwen uit natuur- 
en baksteen, uitgevoerd in 
Vlaamse stijl met enkele 
renaissance kenmerken. Dit 
wordt het “kleine Egmont-
huis” of “Luxemburghotel” 
genoemd. 
Het huidige paleis komt, op 
een aangrenzend terrein, 
op de plaats van een eerder 
gebouw, uit eind 15

de
 eeuw, 

wat door Françoise van 
Luxemburg in 1547 is aangekocht. Uiteindelijk wordt dit paleis door 
Lamoraal verder afgebouwd. Hij geeft in 1564 een feestelijk toernooi op 
het plein voor zijn huis, waar nu het huidige plantsoen is. Later is het 
paleis overgegaan op de achter- kleinzoon van Lamoraal, Prins 
Procopius  Pignatelli, die ook de titel Prins van Gavere erft. Deze 
verhuurt het paleis in 1729 aan zijn zwager en zus, de hertog en hertogin 
Van Arenberg. 
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Dit echtpaar huurt later in 1737 ook het “kleine Egmonthuis”. In 1752 
koop de familie Arenberg de beide huizen die dan worden samen-
gevoegd. Waarbij het kleine “Egmonthuis”, dat Françoise liet bouwen zijn 
naam behoudt. In 1918 wordt het Egmontpaleis eigendom van de stad 
Brussel en komt het paleis langzaam in verval. In 1964 komt het in 
handen van de Belgische staat en wordt het grondig gerestaureerd.  
Sinds begin 70er jaren is het een overheidsgebouw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advertentie: 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 18
e jaargang nr. 59 – juni  2015. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

19 

 
Oud-Beijerlandse leden van de vrijmetselaarsloge 

“La Flamboyante” te Dordrecht. 
 
Cornelis Boogaard jr, notaris,                  ingewijd 16 november 1816, 
lidnummer  64 

 
Dr. Cornelis Kollaert, arts,                       ingewijd 16 november 1816, 
lidnummer  66 

 
Jan Jansz. Van Driel, koopman,              ingewijd 16 november 1816, 
lidnummer   67 
(geboren 6 maart 1779, zoon van Jan Jansz. van Driel en Adriana 
Rosmolen) 

 
Sebo Buzeman, koopman/commisionair in wijnen, 
                                                                 ingewijd 11 mei 1894,        
lidnummer 756 
(later directeur van een cementfabriek, overleden 16 augustus 1926) 

 
Derk Willem Huende, gasfabrikant,         ingewijd 29 november 1874, 
lidnummer 594 

 
Mr. Johannes Kornelis van Weel, griffier kantongerecht, 
                                                                 ingewijd   3 oktober 1875,     
lidnummer 611 

 
A.C. de Vries Broekman, burgemeester, ingewijd ca. 1900,                 
lidnummer 796 
  

 
 
 De Vlammende Ster, het symbool van loge  
    “La Flamboyante”. 
 
     Als plafondornament geschilderd in het gebouw  
     van  loge La Flamboyante in de Munt te Dordrecht. 
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Bijnamen…. 
Door Dineke Dijkshoorn-Bison 

 

Door de tijden heen waren er altijd wel mensen die een bijnaam hadden. 
Zo ook in ons dorp. Soms had het te maken met de eigenaardigheden 
van de persoon zelf, ofwel met zijn of haar dagelijkse werkzaamheden. 
Maar soms ook zomaar. Eigenlijk waren het vaak de mannen die een 
bijnaam kregen. De vrouwen die erg opvielen door hun gedrag of postuur 
kregen ook een bijnaam, maar dat waren er niet zoveel. 
We hebben in ons archief een lijst van 418 bijnamen en er zitten zeker 
grappige namen tussen. Wordt u hier nieuwsgierig van? Kom dan naar 
ons HIP in de bibliotheek van de Lindehoeve. Daar ligt voor u de lijst met 
de (bij)namen ter inzage. Hieronder alvast een kleine selectie.  
Vanwege de privacy, zonder de familienaam! 
 
De kabouters - kleine mensen 
Aai den Turk -  rijwielhandelaar 
Aai wat zoekie - schilder 
Arie den bolus - beerputtenleeghaler 
Arie den tweeduim – man had aan beide handen gespleten duimen  
Arie hello -kolenboer 
Bak en braadvet - Rijland boterfabriek 
Bald de framboos -tuinder, griendwerker 
Bas de krul -huisjesmelker 
Bibbertie -van Beveren   
Bram de bolus - bakker 
Centenel -marktkraamhoudster/ één cent een el 
Chiel de speknek - caféhouder 
Cor de kikker - winkelbediende bij Vogelaar 
Cor de kraai -handelaar in groente en fruit 
De boutschieters -vrijetijdsjagers 
De centekakkers –gezusters uit de Achterstraat 
De dwarsfluiters -kappers 
De cadet -vertegenwoordiger in bakkerijgrondstoffen 
De kletskop - winkelierster in snoep 
De lord -muziekleraar 
Dikke Beth – echtgenote van de Ware Jacob 
Thijs appelmoes – muziekleraar, koordirigent 
Toon de Pil – drogist 
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Info van uw HVO. 
 
Maart: 12 Maart opening van het HIP. Dit keer is er geen film 
vertoond. 
April: 9 April werd nogmaals de film “De Tram” vertoond. 
Wederom veel belangstelling hiervoor. Deze maand is de nieuwe 
archiefkast geplaatst en kunnen we weer veel documenten een 
goede plaats geven. Ook is er de werktafel aangepast door het 

tafelblad te vernieuwen, zodat er tijdens de bezigheden een beter 
overzicht is. 

15 April was bij het Modecentrum  
Bas Hollaar de presentatie van hun 
“100 jarig-jubileum” boekje. 
Burgemeester K.Tigelaar nam, na zijn 
toespraak, het ingebonden boekje uit 
handen van Dick Hollaar, in ontvangst. 

Waarna de burgemeester, namens de gemeente, de gebroeders Hollaar 
een beeldje overhandigd, als aandenken aan dit bijzondere jubileum.  
In de koffiecorner wordt doorlopend een film vertoond over het 
“Modecentrum Bas Hollaar door de jaren heen”. Welke door de 
Historische Vereniging is vervaardigd. Het jubileum boekje is in de 
koffiecorner in te zien. 

Advertentie:  
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Juni: 11 juni 
hopen we de 
film over de 
afbraak en 
opbouw van 
boerderij 
Dijkzicht te  

vertonen. Van de gemeente hebben we de foto’s gekregen en een 
bewoner van “de Gravin” heeft het hele project op de film gezet.  
Met deze beelden en de foto’s is de film gemaakt.  
Juli en augustus: worden er, i.v.m. vakanties, geen films in het HIP 
vertoond. Wel is ons HIP geopend en als u vragen heeft dan kunt u toch 
op 9 juli en 13 augustus langs komen. 
September: Géén film in het HIP. Omdat tijdens de jaarmarkt, 12 sep-
tember, in “Het Oude Raadhuis” doorlopend de film: “Groeten uit Oud-
Beijerland van de Historische Vereniging” wordt vertoond. 
Onze vereniging staat weer met een kraam op de jaarmarkt en we hopen 
u daar weer te begroeten. 
Oktober: Op 29 oktober is in het Maranatha gebouw een stamppotavond 
gepland. De uitnodiging hiervoor krijgt u met de septemberuitgave van de  
deze Beijerlandsche Berichten. 
In de Beijerlandsche Berichten nr. 57 werd gevraagd naar wie het 
antwoord weet van de schoenlepel (pagina 23). Verschillende mensen 
hadden hetzelfde antwoord hierop: Koenraad Marinus Doolaard had voor 
de oorlog op Molendijk 3, waar later Gijsbert Korpershoek zijn kapsalon 
begon, een schoenwinkel. Dat was voordat hij de groentewinkel van zijn 
moeder overnam op de Molendijk 38. Het huisnummer op de schoenlepel 
moet 3 zijn in plaats van 2. 

Advertentie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo was het... En zo is de boerderij nu...  
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Aanwinsten: 
 

B-Z- 004   Zin en Onzin door L.N. Vernie, geschriften (1989 

B-K- 014 Korbatjo – Verzamelalbum, sportplaatjes, 2015 

B-G- 006 Oud-Beijerlandse rijmen door Wouter Lagerwerf 
(1868-1947) -9 delen.  

B-V- 011  SHO- Verzamelalbum, sportplaatjes, 2014-2015 
B-H- 011 Bas Hollaar – 100 jaar- Mode-geschiedenis in Oud-

Beijerland 

DVD-129  Modecentrum- Bas Hollaar -100 jaar in 2015 

CD-130 Reprodukties van aquarellen “Zoo was Nederland in de  
winter 1944-1945” door Aug.v.d.Linde, Uitg.VENS te 
Utrecht (18 stuks) 

DVD-131 Oud-Beijerland-Oproer van 1787- film van Jan Lips-2009                   
DVD-132  “Hoeve Dijkzicht” afbraak en opbouw, film gemaakt door  

 Hr .A.Fokkens, OBL, 2015 

DVD-133  Alle foto’s over “Hoeve Dijkzicht” afbraak en opbouw,  
DVD-134    “De Passage” N.C.V.B.- 3 toneelstukjes van 8 sept.2008                                                                                               
DVD-135    N.C.V.B, musical “Emanfrustratie” uit 1985 

 
 
 
 

Advertentie: 


