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Van de bestuurstafel. 

 
Voor u ligt de laatste uitgave van de “Beijerlandsche Berichten” van 2015. 
Een jaar met veel activiteiten van onze vereniging.  
Zo mochten we op 19 februari een avond verzorgen over de, in  
Oud-Beijerland geboren, schilder Philip van Dijk.  
Het historisch informatiepunt is uitgebreid met meer kastruimte.  
Er is, in samenwerking met Bas Hollaar, een extra themanummer 
uitgebracht over “100 jaar Bas Hollaar”. 
Er zijn de nodige activiteiten,  zoals filmmiddagen, georganiseerd in 
samenwerking met de bibliotheek.  
Een stamppotavond, waarover u in dit nummer meer kan lezen. 
Alle donateurs verwelkomen we opnieuw als leden. 
En dan is dit nog maar een kleine greep uit de activiteiten in het afgelopen 
jaar.  
Natuurlijk staan er ook weer nieuwe activiteiten voor 2016 op het programma 
die staan verderop in de agenda vermeld. 
Genoeg reden om onze vereniging blijvend te ondersteunen met uw 
lidmaatschap. 
Het bestuur van de Historische Vereniging wenst u 
 

goede kerstdagen  
en  

een voorspoedig 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De Laning  
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De Oud-Beijerlandse burgemeesters. 
Van der Geer 

Door Pieter Jan in ’t  Veld 
 

Het gebeurt zelden dat de informatie in het boek van K. Siderius 
 “Uit vervlogen dagen” niet klopt. 
Op pagina 110, lezen we dat de genoemde namenlijst van bestuurders is 
overgenomen van Ir. C. Baars.  
Ook in de inventarislijst van het gemeentelijk archief zijn de jaartallen 
overgenomen. 
Volgens de informatie uit “Uit vervlogen dagen” pag. 114, is A. van der Geer 
burgemeester van 1811- 1834 en secretaris van 1825- 1834.  
Bij onderzoek naar de eigenaren van het Rijksmonument hoeve 
“Kreekenstein” aan de Eerste Kruisweg komen we als eigenaar deze 
burgemeester/notaris A. van der Geer tegen. 
 
Het gaat hier over de op 28 april 1771 gedoopte Adriaan van der Geer, hij 
trouwt op 11 juni 1796 met Petronella den Boer. Als zij op 7 mei 1820 
overlijdt, hertrouwt Adriaan van der Geer op 7 augustus 1823 met Elizabeth 
Cornelia Boogaard.  
Zij overlijdt op 2 november 1824.  
Adriaan van der Geer overlijdt op 28 mei 1829 (akte 56). 
Zijn overlijden wordt aangegeven door zijn zoon uit zijn eerste huwelijk, de 
op 25 april 1797 geboren Aart Anthony van der Geer.  
Hij is al jong schout en secretaris van Westmaas en Group.  
Want deze functie bekleedt hij al bij zijn huwelijk in 1818.  
Volgens de overlijdensakte van zijn vader, woont Aart Anthony wel in Oud-
Beijerland. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 30 augustus 1829, no. 137 is benoemd tot 
burgemeester van Oud-Beijerland Aart Anthony van der Geer, burgemeester 
van Westmaas en Group.1  
Door de gemeenteraad wordt hij tevens benoemd tot secretaris. 
Daarmee wordt Aart Anthony van der Geer de opvolger van zijn overleden 
vader. 
 

                                                                 

 
1Inventarisnummer 213, Gemeentelijk archief. 
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In een brief van de Staatsraad Gouverneur van de Provincie Zuid-Holland 
aan de gemeente van 10 juni 1834 is te lezen dat Aart Anthony van der 
Geer op 9 juni 1834 een brief heeft geschreven aan de Gouverneur dat hij 
wegens ziekte zijn taak tijdelijk heeft overgedragen aan de  
1e assessor.2  
Er zijn geen verdere stukken gevonden in het gemeentelijk archief van een 
definitief ontslag en de benoeming van K. Boogaard in 1834 tot 
burgemeester van Oud-Beijerland. 
In de inventaris van de polder Oud-Beijerland is te lezen dat Aart Anthony 
van der Geer ook penningmeester van de polder was en zijn carrière, 
wegens wangedrag roemloos is geëindigd.3   
Of het een met het ander te maken heeft is te vinden in het archief Van 
Zuilen, het archief van de ambachtsheer in het archief in Utrecht. 
Aart Anthony van der Geer overlijdt op 2 februari 1875 (akte 4) in Sprang. 
In “Uit vervlogen dagen” moet op pag. 114 staan: 
1811- 1829     A. van der Geer. 
1829- 1834 A.A. van der Geer.  
 

Advertentie: 

                                                                 

 
2 Inventarisnummer 220, Gemeentelijk archief. 
3 Inventaris polder Oud-Beijerland, pag. 2. 
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Wie reageert op dit verhaal? 
 
Een van onze leden herinnerde zich dat tijdens de 2e wereldoorlog op last 
van de Duitse bezetter straten die namen droegen van de Koninklijke familie 
gewijzigd moesten worden. 
Zo werd de Julianastraat omgedoopt in Juliana van Stolbergstraat, 
vernoemd naar de moeder van Willem van Oranje. 
De Prins Hendrik- en Emmastraat bleven ongewijzigd omdat zij van 
oorsprong van Duitse afkomst zijn en al overleden waren. 
Verder zou op de hoek bij de tabakswinkel van Vermeij, in de oorlog Wout 
van Pelt, twee okerkleurige borden met zwarte bies en letters tegen het hek 
hebben gestaan (Zoals je die nu nog in Duitsland kunt tegenkomen) met 
daarop Hauptweg en Ortskommadantur die toen aan de Koninginneweg was 
gevestigd.  
 

Wie van de leden kan dit verhaal verder aanvullen voor de Beijerlandsche 
Berichten van april 2016? 

 
Advertentie:  
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Het jaar 1585 

Door Jan van der Spek. 
 

 “Op huijden den 22en junij anno XVCLXXXV.  
Soe zijn Schout en Schepenen al tesamen vergadert geweest ten huijsse 
van Victor Cornelisz, Schout omme met malcanderen te spreken ende 
resolveren op eenige swaricheijden ende andere saecken concernerende 
tdorp van Out Beijerlant.” 
 
Zo begint een acte uit 1585 uit het rechterlijk archief van Oud-Beijerland. Het 
dorp bestond nog maar zo´n 25 jaar en schout Victor Cornelisz van 
Blenckvliet oordeelde het wenselijk om besluiten te nemen over een 
onhoudbare situatie in de Kerkstraat. De sloot die langs deze straat liep was 
geheel vervuild en dicht geslibd. Bij brand zou men geen water uit deze sloot 
kunnen putten. Daarom ordonneerden schout en schepenen dat de 
bewoners van deze straat het afval tenminste een voet diep diende te 
begraven of anders over te brengen naar de elders gelegen tuinen. Verder 
besloten schout en schepenen de schade aan deze sloot te herstellen, maar 
dat kostte wel geld. Ook hiervoor had men een oplossing: 
 
 “Voor alle welcke costen te furneren hebben Schout ende 
Schepenen op huijden eendrachtelijk geaccodeert dat men sal omslaen 
ende vinden op elcke roede breet soe een ijder sijn huijs voor sijn deur breet 
is een halve gulden alle welcke penningen sullen geint worden bij geijste 
rechten ende uitlegginge van de officier.” 

 
 

Men voerde dus een soort WOZ-waarde in om de kosten te dekken. Hoe 
breder het huis, hoe hoger de aanslag.  
Helemaal uit de problemen was men nog niet, want op 11 augustus van dat 
jaar vergaderde men weer over het gevaar van brand. 
 
 “Ende gemerct sijnde bevinden datter alsoe voor desen jaere sall 
veel vlasch gewonnen is ende tselve toe bereijt soude worden in de dorpe 
van Outbeijerlant waer inne deurt swingelen ende drogen  van tvoors vlasch 
groot periculen ende inconvenienten van brant soude moghen geschijeden.” 
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De teelt van vlas was een belangrijke bron van inkomsten in de eerste jaren 
van ons dorp. De opslag en bewerking van het vlas bleek tot zeer 
brandgevaarlijke toestanden te leiden. Schout en schepenen grepen in:  
de verwerking van vlas was binnen het dorp niet toegestaan. Men diende 
buiten het dorp een schuur of keet te bouwen waar het vlas bewerkt kon 
worden. Bij nalatigheid werden er boetes opgelegd.  
In de vergadering van schout en schepenen op 19 oktober 1585 verschijnt 
een aantal inwoners van het dorp om te klagen. Er was blijkbaar toch brand 
geweest ondanks de ordonnanties van schout en schepenen. De kosten van 
deze brand wilde men verhalen op schout en schepenen omdat schout en 
schepenen wel besluiten genomen hadden over het verbod van 
vlasbewerking binnen het dorp, maar niet hadden toegezien op de naleving 
van het verbod. Daarop besloten schout en schepenen de inwoners drie 
dagen de tijd te gunnen om al het vlas uit het dorp te verwijderen. Daarna 
zou het vlas verbeurd verklaard worden en verkocht. De opbrengst daarvan 
gelijk verdeeld tussen de schout, de armen en de aanbrenger. Tevens 
kondigde zij een schouw aan: 
 
 “Hebben voorts Schout en Schepenen geordonneerd te dat se op 
saterdach toecomende sullen compareren bij den andere omme alsdan 
huijssoeckinge te doen van tvlasch ende haerstede op  peijne van twee 
carolus gulden”.  

 
Advertentie: 
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Bij deze huiszoeking werd er op gelet dat voor de huizen (loop)planken 
aangebracht zijn en dat men beschikt over blusemmers.  
Een bijkomend detail is dat men over de Kerkstraat spreekt en over de 
Voorstraat, maar niet over de Nobelstraat. Blijkbaar was die er nog niet.  
Een aantal jaren daarna komt deze straat regelmatig voor in verkoopakten 
etc.  
Tevens zal men wat beter gaan opletten. Men stelt per 20 oktober 1585 een 
nachtwaker en een vuurwacht aan: 
 
 “den vuijerwacht van een man persoon boven d´achtijen jaeren out 
omme met de voors nachtwaecker alle nachte ende alle vuijeren omme te 
gaen naer ordonnantiën van de nachtwaecker welcke adjonct ofe 
vuijerwacht des anderen daghs gecontenteerd oft betaelt sal werden bij elck 
huijsgesin vier ende licht houdende ende selffs nijet en wegens haer 
nachtwaecker waer te nemen  ende sal den waecke ijder sijn  
vuijerwacht wetende ten selften dage waer schouwen”  
Het hinderen van dit toezicht leverde een forse boete op. 

bron: Algemeen Rijksarchief, derde afdeling. inv. nr. 34. (NA) Den Haag 

Advertentie:  
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Advertentie: 
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Vervolg het gemeentewapen. 
Door Pieter Jan in’t Veld 

 

In de vorige “Beijerlandsche Berichten” stond een artikel over het 
gemeentewapen. Een van onze leden vroeg om ook het verhaal over het 
gemeentewapen op de stoelen in de raadzaal van het Oude Raadhuis 
hieraan toe te voegen. 
 
In 1922 hadden de stoelen in de raadzaal hun beste tijd gehad en men 
besloot dat er nieuwe stoelen aangeschaft diende te worden. Aan het 
college werd een blanco krediet verleend. Het werden mooie, stevige 
Oudhollandse stoelen met een hoge rugleuning en rundlederen zittingen. 
Besteld bij de zwager van burgemeester A.C. de Vries Broekman, de  
Fa. van Beusekom aan de Oostdijk, voor de prijs van Fl. 1340, --.4 
Men besloot dat op de stoelen het gemeentewapen van Oud-Beijerland zou 
moeten staan.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zal geen goede afbeelding van het Oud-Beijerlandse wapen zijn geweest 
en waarschijnlijk stond op het bureau van de burgemeester wel  
een sigarendoos van de sigarenfabriek van Kruithof  

“Het wapen van Oud-Beijerland” 
Met daarop afgebeeld het “gemeentewapen”.  

                                                                 

 
4 “Uit vervlogen dagen” pag. 136, K. Siderius. 
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Op het sigarendoosje zien we een variant op de zgn. Markiezen kroon, die 
door de meubelmaker nauwgezet werd afgebeeld op de stoelen. 
Deze meubelmaker wist misschien niet beter maar de gemeente Oud-
Beijerland kreeg pas bij Koninklijk Besluit, van 7 juli 1967 no. 8, het recht om 
een kroon op het gemeentewapen te dragen. 
Onze vroede vaderen hebben dus jarenlang op stoelen gezeten met het 
beeldmerk van een sigarenfabriek.  
Ook lang nadat Kruithof zijn sigarenfabriek sloot.5 
Enkele dagen nadat de stoel in de raadzaal waren geplaatst verscheen het 
volgende humoristische vers in een plaatselijke krant: 
 

“ Daar staan we nou, daar staan we nou, 
van kostbaar eikenhout 
heel keurig opgebouwd. 

Een vakman ziet maar zo subiet, 
dat we heel sterk en fijn, 

Ja, onverslijtbaar zijn. 
Refrein: 
En och, 
en toch 

is niemand uit de burgerij 
zo blij 
als wij, 

omdat, o strop: 
we kosten meer dan duizend pop. 

 
Wat zijn we mooi, wat zijn we mooi, 

met beeldhouwwerk belaân, 
`t gemeentewapen bovenaan! 
En dan die drie, die grote die 

bestemd zijn, o- o- je, 
als troon van B & W.  

Refrein: 
En och…….. 

 
 

                                                                 

 
5 “Sigarenmakers in Oud-Beijerland” pag. 19, P.J. in `t Veld 
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                                   Wat zijn we zacht, wat zijn we zacht, 
                                           bekleed met  runderleer. 
                                            Verbeeld je onze eer, 
                                 als daar heel teer, zo`n Hoge Heer, 
                                           z`n achtbare batterij 
                                           zo op ons nedervlij.  
                                                  Refrein: 
                                                  En och….. 
 
                                Wat zijn we trots, wat zijn we trots 
                                      op heel ons groots bestaan. 
                                     Wie haalt ons hier vandaan? 

Op ons bepraat de achtbare Raad, 
met wijsheid en verstand, 

het heil van Beijerland. 
Refrein: 

        En och…….” 
 
 
 

 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel kwaliteit geleverd is en de 
gemeenteraad er tot 1977 op heeft gezeten, hoewel de laatste jaren niet 
echt comfortabel. De stoelen staan heden ten dage nog als een sieraad in 
ons Oude Raadhuis.  

Advertentie:  
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Informatiebord bij boerderij “Dijkzicht”. 
Door Dineke Dijkshoorn-Bison 

 
Boerderij “Dijkzicht” is alweer ruim een half jaar in gebruik. 
 
Onze vereniging is blij  
met het resultaat en de  
bestemming die het heeft 
gekregen als begeleid  
wonen project. 
Maar ook dat alles naar 
volle tevredenheid is 
verlopen.  
 
Op initiatief van onze  
vereniging is, met mede- 
werking van de SOR en 
het aannemersbedrijf 
Hoogwerff uit Strijen, een 
Informatiebord geplaatst. 
 
Hierop staat een oude  
foto van de boerderij en  
kan men zien hoe alles 
ooit was. 
Naast de foto is, met een  
korte omschrijving,  
de geschiedenis van de 
boerderij te lezen. 
 
 
 
 
 

Omdat de boerderij aan de ingang van een nieuwbouwwijk en een 
supermarkt staat, hopen we dat de langskomende mensen 

 hun interesses tonen. 
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Stamppotavond van 29 oktober 2015. 

Door Dineke Dijkshoorn-Bison 
 

De “prakjesavond” was weer, als vanouds, gezellig.  
56 Leden van onze vereniging had er zin in, dus het was een grote groep. 
Tijdens de inloop, maar ook tijdens de maaltijd speelde Huib Bervoets,  
de accordeonist, op de achtergrond gezellige muziek. 
Chris den Boer, van de dialectengroep, vertelde tussen de maaltijden door, 
leuke vermakelijke verhalen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

en er werd aandachtig  
                   geluisterd. 
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Om half zeven konden we, per tafel, in de rij om op te scheppen. 
Er waren 3 stamppotten, zuurkool, boerenkool en hutspot.  
Men kon kiezen uit: een stuk rookworst, een bal gehakt of een sukadelapje. 
Of van alles een beetje! 
Het smaakte allemaal heerlijk. 
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Als toetje was er griesmeel en custard. 
Met bessensap en slagroom natuurlijk. 

 
 

 
 
 

 
Alle borden leeg! 
Zo is er weer een eind 
gekomen aan een 
smakelijke avond met een 
heleboel gezelligheid. 
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Zoeken naar erfgenamen. 

Door Carla de Jong- van der Schoor 

 
In 2011 kreeg de Historische Vereniging een verzoek binnen of men kon 
helpen bij het opsporen van nakomelingen in verband met een erfenis-zaak 
vanuit Duitsland. 
In Duitsland zijn er meerdere bureaus die zich bezig houden met het 
opsporen van erfgenamen van overleden personen. 
Dit bureau heeft ontdekt dat de voorouder van deze persoon in Rotterdam 
had gewoond en dat zijn familie afkomstig was uit Oud-Beijerland. 
Zo is het begonnen. 
 
De tussenpersoon had in de 
digitale stamboom heel veel 
gevonden met de gezochte 
achternaam maar kon de link 
niet vinden en vroeg, omdat de 
voorouder uit Oud-Beijerland 
kwam, om hulp aan de 
Historische Vereniging. 
Dit is het resultaat: 

 
In Oud-Beijerland woonde Job 
van Bezeij.  
Hij trouwde op 25-05-1876 met 
Catharina Pijl. 
Hij hertrouwde later met Maria 
Johanna van Eijken. 
Uit zijn eerste huwelijk werd 
zoon Jan geboren op  
16 maart 1879. 
Deze Jan trouwde op 30 april 
1902 in Rotterdam met 
Geertruida van Slooten, 
geboren 18-03-1882 te 
 ’s-Gravenzande 
.                                                                              Job van Bezeij SR. 
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Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren t.w.: 
Job, geboren 18 november 1902 en overleden te Amsterdam op  
27 maart 1995. 
Hij trouwde met Elisabeth Pols, geboren te Rotterdam op  
29-11-1904 en overleden op 24-07-1973 te Amsterdam. 

                                                                                        

Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren Geertruida Elisabeth van Bezeij op 
27 januari 1932 te Rotterdam die op 20 januari 2010 overleed in Duitsland. 
Omdat zij ongehuwd was en dus kinderloos, moest men naar erfgenamen 
zoeken volgens het Duitse recht. 
Dit hield in dat de broers of zussen zowel van vaders kant, maar ook van 
moeders kant, de wettelijke erfgenamen werden.Indien die niet meer  
leefden moest men gaan zoeken naar de kinderen hiervan of zelfs naar de 
kinderen van de kinderen. 
Een hele zoekpartij dus. 
 
Job van Bezeij had een zus Cornelia Johanna die met Cornelis Driessen 
trouwde. 
Uit dit huwelijk werd een dochter geboren, maar omdat de beide ouders 
overleden waren, werd zij de erfgenaam. Zij overleed echter in oktober 2011 
en daardoor kreeg haar dochter het erfdeel. 
 
Job had nog een zus, Anna Catharina, zij trouwde met Jacobus Wortel van 
Terschelling. 
Zij kreeg 3 kinderen, daarvan leven er nog twee. 
Omdat zijzelf al in 2005 was overleden, werden die dus erfgenaam. 
Job had 1 broer, Gerard, hij was musicus en drummer, speelde in het eerste 
kamerorkest en trad op met Martine Bijl en met de medewerkers van de film 
van ome Willem. 
Hij was getrouwd, maar in 2004 overleden. 
Hij had 1 dochter en zij werd dus de erfgenaam. 
 
Daarna heb ik ook de moeders kant uitgezocht, de familie Pols uit 
Rotterdam. 
Ze hadden vroeger een bakkerij. 
Alles bij elkaar, voordat de papieren rond waren duurde het 2 jaar eer de 
erfgenamen hun geld hadden. 
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Ik heb de erfgenamen zelf ontmoet in Huizen en daar ook een aantal foto’s 
aan overgehouden. 
Voorvader Job van Bezeij op de grote trom met het fanfarekorps van Oud-
Beijerland, waarvan hij de oprichter was. 

 
Advertentie: 
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       Info van uw HVO:                               door Dineke Dijkshoorn-Bison. 
       September: 
       Na de grote vakantie was ons HIP op 10 september weer geopend.  
        Deze keer is er geen film vertoond. Dit vanwege de jaarmarkt, waar  
        we met een kraam aanwezig waren en open monumentendag. 
12 September werd in het Oude Raadhuis doorlopend de film “Groeten uit 
Oud-Beijerland van de Historische Vereniging” vertoond. Ook deze dag 
hebben we weer nieuwe leden mogen inschrijven. 
Oktober: 
Op 8 oktober werd de film “Kunst in de binnen- en buitenruimten van Oud-
Beijerland” vertoond. Hier zijn niet veel mensen op af gekomen. De 
bibliotheek was, vanwege brand, moeilijk toegankelijk. Maar de tweede 
donderdagmiddag van januari 2016 laten we deze film nog een keer zien.  
29 Oktober was onze stamppotavond. Zie verslag en foto’s op pagina 12. 
November: 
In samenwerking met de bibliotheek lieten we, 
op 12 november, de film “De Peefabriek van 
Oud-Beijerland” zien. Er zijn ruim 100 mensen 
op af gekomen. Deze film komt uit het archief 
van CSM. Het zijn filmbeelden uit 1937 met 
gesproken tekst van ons lid, Cees van Es. 
Ook wat filmbeelden waarop het vervoer per 
bieten met de RTM is te zien.  
 

Advertentie: 

foto: Geertje Wiersma  
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Met daarachter een serie van allerlei foto’s. Dit gedeelte loopt van héél oude 
beelden tot en met de beelden waarop de afbraak is te zien.  
Deze beelden heb ik, voor de presentatie voor de HVO, bewerkt tot een 
goed lopende film.  
December: 
10 December is ons HIP wel geopend en zijn we er weer om mensen met 
vragen te helpen. Er wordt deze keer geen film vertoond. 
Januari:  
14 Januari laten we de film van “Kunst in de binnen- en buitenruimten van 
Oud-Beijerland” nog een keertje zien. Het zijn foto- en filmbeelden van 
kunstwerken waar weinig mensen weet van hebben. Kom gerust kijken en ik 
weet zeker dat u zich verbaast over de hoeveelheid kunstwerken van Oud-
Beijerland! Het is een doorlopende film van  
40 minuten. Tussen 14.00 tot 16.00 uur kunt u komen kijken. 
Februari:  
Op 18 februari 2016 is de jaarlijkse ledenvergadering. Hiervoor ontvangt u 
tijdig bericht. Omdat vanaf dit jaar het lid- en donateurschap gelijk is gesteld, 
is ieder lid welkom. Na de vergadering is er altijd een spreker met 
interessante onderwerpen. 11 Februari is het HIP geopend en nog geen 
bijzonderheden te melden. 
Maart: 
10 Maart is het HIP geopend. Er zijn nog geen bijzonderheden te melden.  
 

Advertentie: 
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Cadeau bij het afscheid van de 

Wed. van ds. Marten Adriaan de Jongh,  
Antoinette Clara de Jongh, geb. van Weel. 
Zij vertrok in 1910 naar Zeist met haar twee dochters. 
Zij heeft de vereniging “Ons Huis”, het pand Kerkstraat 
15, geschonken. 
Zij was regentes van het weeshuis en bestuurslid van 
de Ned. Protestantenbond. 
Eén van onze (nieuwe) leden heeft dit 
prachtige geïllustreerde boek in het bezit. 
Gedateerd: september 1910.  
De illustratie is van  
J. Zuidweg, oud- H.d.S, te Piershil. 
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Aanwinsten:                                                            door Alie van den Berg 

 
B-W-011 Trotse Toren Triologie – waterleiding geschiedenis- door o.a. 

drs C.L.van der Leer, uitg. Devel publicatie Zwijndrecht,1997 
 

B-L-001d Geschiedenis van de Landbouw in de Beijerlanden door C.Baars 
Landbouwuniversiteit, Wageningen 1973. 
 

B-V-007 De Tram die rijdt op wielen, Pleun Troost, 1987. 
 

B-O-033 Achtung Minen. Landmijnen geschiedenis in Nederland door 
Antoon Meijers, uitg. Aspesct. 2013. 
 

B-S-025 Monumenten-Oud-Beijerland-1997, inventarisatie van  
waardevolle panden 
 

B-O-034 Heeft Oud-Beijerland ook een verleden? Door Dick Prijs, een  
Geschiedenis-scholenproject. 
 

B-O-035 Kijkjes in het Huisgezin door Jongejan, uitg.A.van der Sluis te Oud-
Beijerland, 1895- opvoeding 
 

B-O-036 Oud-Beijerland, Dorp en Polder, geschiedenis in jaartallen tot 1997 door 
H.A.Schipper 
 

B-O-037 Oorlog in de Hoeksche Waard, 1940-1945, uitg. van Museum 
Hoeksche Waard. Door L.Dekker, G.den Hartog, D.Heijden,  
D.Snijders en W.Spaan, 2015 
 

B-P-003 De Partijdag te Oud-Beijerland, door ds.M.H.A.van der Valk te Boxtel, 
uitg.W.van Eupen te Boxtel, 1904. 
 

B.S-022a Het Leven en Sterven van Willem Slootmaker, derde druk  
uitg. J.P.van de Tol,1976 
 

 Notariële akten van de families Gibo, Hoogenboom en Van Ooijen 
Foto’s van de familie Van Ooijen en de kolenhandel. 
 

 Hoeveelheid historische krantenartikelen 
 

DVD- 142 Kunst in de Binnen- en Buitenruimten van Oud-Beijerland, 2015 
 

 


