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Van de bestuurstafel. 
 
Deze keer ontvangt u een themanummer van de “Beijerlandsche Berichten” 

die geheel is gewijd aan de meestoof “Welgelegen”, die eens stond aan de 

Oostdijk.  

 

Om het verhaal niet te onderbreken hebben wij deze keer gekozen om de 

advertenties op enkele pagina`s te zetten. 

 

Het onderzoek naar de monumenten “Oud-Beijerland monumentaal” is, 
zoals u op pagina 24 in deze uitgave kunt lezen, tijdens de ledenvergadering 
overhandigd aan wethouder Van Leenen.  
Wie geïnteresseerd is in dit document kan deze inzien in het historisch 
informatie punt in de bibliotheek op de 2e donderdag van de maand van 
14.00- 16.00 uur. 
 
Onze vereniging heeft dringend behoefte aan vrijwilligers voor de vereniging. 
In de eerste plaats een nieuw bestuurslid.  
Wij vragen u niet langer aan de zijlijn te blijven staan, maar te kijken of u een 
bijdrage kunt leveren aan onze vereniging.  
Uiteindelijk gaat het om het behoud van de historie van ook uw dorp. 
 
Voor 29 maart hebben wij de gemeenteraad uitgenodigd voor een bezoek 
aan ons historisch informatie punt.  
Wij hopen u in het volgende nummer hierover te berichten. 
 
Om u steeds beter van dienst te zijn roepen wij u op om uw mailadres aan 
de secretaris op te geven.  
Twijfelt u of u dit al heeft gedaan? Stuur het ons dan nogmaals. Ook als u 
inmiddels van mailadres bent veranderd. 
  
Wij wensen u in ieder geval een mooie lente toe. 
 

Het bestuur. 
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Meekrap in Oud-Beijerland. 
Door: Pieter Jan in’t Veld, Alie van den Berg  

 
In Oud-Beijerland is, in reeds lang vervlogen jaren, geruime tijd een meekrap 
industrie geweest.  
Nu herinnert alleen een straatnaam in de Oosterse Gorzen, de ”Meestoof”, 
een gevelsteen aan het pand Oostdijk 73 en het voormalige drooghuis 
Oostdijk 95-97 hier nog aan. 
 
Wat is Meekrap? 
 
Meekrap, in het Latijn “Rubia tinctorum”, is een 60-90 centimeter hoge plant, 
die in het verleden veel op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden werd 
geteeld.  
Uit de wortelstokken, die 50 tot 100 centimeter in de grond steken, wordt een 
rode kleurstof gewonnen, die meekrap wordt genoemd. 
De plant is inheems in West-Azië, Zuid-Afrika en Zuid-Europa. 
 

*) De wortel van de meekrap wordt na 3 jaar 

geoogst en vervolgens gedroogd. 
In onze streken werd, vanwege het gebrek aan 
zonnewarmte, voor het drogen een meestoof 
gebruikt. 
 Een meestoof is 
een rechthoekig 
gebouw met 
verschillende 
ruimtes voor het 
droogproces. Na 
het drogen werd 

de wortel tot poeder gestampt.  
Dat gebeurde in het stamphuis waar zes 
houten stampers van 150 Kg. per stuk, als 
een soort heimachine vaak aangedreven 
door paarden, de wortels verpulverden in 
een eikenhouten bak van drie meter lang.  

Meekrapplant  
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*)  
Gedroogde 
meekrapwortels 

 

                                       

*)  
Meekrap, tot 

poeder verwerkt 
 

Er werd alleen `s nachts gestampt, omdat men dacht dat de kwaliteit van de 
kleur onder invloed van het daglicht achteruit zou gaan. Het poeder werd 
vervolgens met waterdamp en zuur behandeld.  
De laatste stap in de bewerking was het toevoegen van aluminium- en/of 
tinhoudende zouten.  

De daaruit ontstane 
kleurstof, Alizarinerood 
genaamd, is in 
wateroplosbaar en werd 
gebruikt om weefsels rood 
te verven. 
Typische voorbeelden 
hiervan zijn de rode 
mannenhemdrok op Zuid-
Beveland en de baaienrok 
in de Amsterdamse 
Jordaan. 

 
 
 
 

 

 Doorsnede van de 
droogzolder 
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Oostdijk 73 en verder, 
waar de voormalige Meestoof stond. 

Kadasterkaart uit 1820 
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De meestoof in Oud-Beijerland werd op 9 augustus 1771 opgericht onder de 
naam: “Welgelegen” 
Het terrein, een stuk dijk, met als Kadastraal nummer sectie C 357,  
119 roeden groot, werd opgemeten door de landmeter Jan Verhagen.  
De nog onbebouwde grond op de Oostdijk, wat we nu kennen als Oostdijk 
73 t/m 95, werd in erfpacht verkregen van de Ambachtsvrouwe van Oud- 
Beijerland en Piershil, Jacoba Catharina van Schoonhoven, weduwe van  
mr. Pieter Meerman.  
In de dorpskerk van Oud-Beijerland en in de kerk van Piershil zijn nog rouw- 
borden van haar te zien. 
De erfpacht bedroeg 2 stuivers per roede, dus in totaal Fl. 11,90 per jaar. 
 
De oprichters en participanten van de meestoof waren: Martinus Backus, 
Ambachtsheer van Nieuw-Beijerland; Cornelis Hombroek uit Dordrecht; Jan 
van Driel; Joannes Smits voor zijn (stief) vader Jan Mijnsse;  Heijnrick Dool; 
Gerrit van Hoogstraten en zoon; Pieter Vermaat; Pieter Hoogenboom en 
Jan Jacobsz. Verhagen.  
De akte van erfpacht verleden op 13 augustus 1771 van de:  
“meestoov genaamd Welgelegen met zijn gevolg ten deele reeds bemesseld 
en betimmerd werd verleden”  
De meestoof is waarschijnlijk in het najaar van 1771 in gebruik genomen. 
 
De Oud-Beijerlandse meestoof was een zgn. “Kavelstoof”.  Dat wil zeggen 
dat een of meer participanten deelnamen in de onderneming en bij loting om 
beurten konden laten reden (verwerken), hetzij voor eigen teelt of in loon 
voor derden. Een van hen was vaak de boekhouder.  
De droger was in de meestoof de eigenlijke bedrijfsleider. Naast hem 
werkten er ook een stampersknecht, opdoenders en enkele losse 
werklieden. 
Dat werken op de meestoof een serieuze zaak was blijkt uit het feit dat  
Jan Slootmaker als droger op 14 oktober 1839 werd beëdigd.1  
 
Het loon van deze lieden was over het algemeen gekoppeld aan de 
productie, dus een “goed slot” of een “kwaad slot”. In Oud-Beijerland werd 
aan de boekhouder een jaarlijks traktement gegeven van Fl. 80, -- per jaar 
bij een goed slot. 

                                                                 

 
1 “Willem Slootmaker en zijn vrienden” pag. 11, B. Hooghwerff. 
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Het kwam ook voor dat de kwaliteit te wensen overliet, zo werd in 1845 een 
klacht ontvangen van een handelaar uit Zierikzee, die 17 vaten in  
Oud-Beijerland verstampte mullen (afval van de meekrap), had verkocht aan 
de heren Rees & Co in Dordrecht.  
Deze hadden ontdekt dat de geleverde mullen “tweepakkig” waren.  
Het steeksel bij de propgaten was goed, maar inwendige van het vat was de 
kwaliteit veel minder.  
De zaak werd hoog opgenomen.De commissaris van de meestoof Jan 
Schelling ging samen met de boekhouder Jacob Verhagen, droger Jan 
Slootmaker en stamper Engel Franken, naar Dordrecht om de klacht te 
onderzoeken. De klacht bleek terecht.  
Er werd overeengekomen dat de 17 vaten weer op de boot naar Oud-
Beijerland werden teruggestuurd om de inhoud opnieuw te stampen.  
Ook na deze bewerking bleef de kwaliteit onder het niveau.  
De opdrachtgever Rees & Co lieten weten de zaak te laten rusten als de 
meestoof een schadevergoeding zou betalen van Fl. 192,80. 
 
De stamper Engel Franken moest bekennen dat hij zijn werk niet goed had 
gedaan. Hij werd samen met de droger Jan Slootmaker ontslagen en zij 
moesten geleden schade aan de meestoof vergoeden, welke zij natuurlijk 
niet kon betalen. Toen zij twee jaar later Fl. 92, -- hadden afbetaald, vroegen 
zij of zij het restant mochten afbetalen in 2 jaartermijnen, dit verzoek werd 
van de hand gewezen.  
De werknemers werden zwaar aangepakt als men bedenkt dat hun 
inkomsten niet ver boven de Fl. 1, -- per week kwam. 
 
In 1790 had zich ook een dergelijk geval voorgedaan, waarbij de Schout en 
Schepen van Oud-Beijerland eraan te pas kwamen. 
Van de administratie van de meestoof “Welgelegen” is vanaf de oprichting 
tot 1816 weinig bewaard gebleven. 
 
In 1816 zijnde eigendommen verdeeld bij de participanten: ¼ deel in 
eigendom van de heer A. de Gijselaar uit ’s-Gravenhage, eenieder voor 1/8 
deel, D. Los uit Nieuw-Beijerland, Bernardus Johannes Vrijthof uit Dordrecht,  
Adriaan van der Feen uit Dordrecht en de Oud-Beijerlandse participanten  
Ary Cornelis Baars, Klaas Schelling en de boekhouder Jan Jacobsz. 
Verhagen. Die tevens een aantal nevenfuncties had te weten: landmeter, 
dijkgraaf van de polder (1787-1813), president Schepen van Oud-Beijerland 
(1812-1813).  
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Als Jan Jacobsz. Verhagen op 12 maart 1814 overlijdt wordt hij opgevolgd 
door zijn zoon Jacob Jansz. Verhagen, die evenals zijn vader, verschillende 
functies bekleedt. Hij was landbouwer, rentmeester, heemraad van de polder 
Oud-Beijerland en gemeenteraadslid (1812- 1844), tevens wethouder (1817-
1844) en burgemeester (1844-1852). 
 
In 1833 heeft A. de Gijselaar zijn bezit in de meestoof weten uit te breiden 
tot een aandeel van 7/16, maar daarna gaat het eigendom steeds over naar 
streekgenoten van hem. Het bezit van D. Los gaat over naar F.W. Los, die 
het in 1858 weer verkocht. Het aandeel van Bernardus Johannes Vrijthof 
ging na zijn overlijden op 8 januari 1848 over op zijn weduwe Henriette 
Wilhelmina van den Santheuvel. 
Door vererving zien we ook als participant jonkvrouw Anna Emerentia 
Jacoba Goll van Frenckenstein uit Overveen. 
 
Na 1850 zien we als participanten: voor 7/16 deel, J. van der Made uit 
Klundert, K. Schelling Kz. uit Ouderkerk a/d IJssel, J.P. Maris,  
Huibert Sneep, Krijn Verhoeven en J.L. Verhoeven uit Zuid- Beijerland. 
Uit Oud-Beijerland komen de participanten: Jan van der Schoor,  
Hendrik de Jong, Philippus van der Hill, Arie Kouwenhoven en 
K. Schelling Rochusz. 
 
Er zijn veel wijzigingen in de participanten van de meestoof, zo komen 
verschillende keren in verschillende krantenadvertenties tegen dat tijdens 
een openbare veiling een deel van de meestoof wordt geveild. 
Op 22 juni 1815 is er een advertentie in de Rotterdamsche Courant dat op 
een te houden veiling van 23 juni, 1/8 deel van de meestoof zal worden 
geveild. 
In dezelfde krant staat, op 30 augustus 1832, dat er op 13/20 september een 
veiling is van 1/16 deel. 
Op 16 februari 1847 nogmaals. Dit keer voor een executieveiling te houden 
op 25 februari/4 maart van 1/16 deel. 
De Nieuw Rotterdamsche Courant van 19 november 1853 meldt dat er op 
23/30 november een veiling is van 7/16 deel. 
Een advertentie in deze krant van 14 mei 1863 geeft meer informatie over 
de opbrengsten. Op 21 mei is er een afslag van 2/16 deel waarbij wordt  
vermeld dat: “welke de laatste 4 jaren dooreengerekend per 1/16 gedeelte 
Fl. 56,30 zuiver opgebragt per jaar hebben”.  
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Jacob Jansz. Verhagen heeft in zijn functie als boekhouder veel problemen 
met de grootste participant A. de Gijselaar, die blijkbaar geen gemakkelijk 
persoon is en met veel dreigementen zijn zin, als grootste participant wist 
door te drukken.  
Waarbij de overige participanten vaak het onderspit delfden. In sommige 
gevallen weigerde hij de notulen te tekenen. In 1847 schreef hij onder de 
notulen: 
 “Voor alvorens deeze te teekenen zij door mij (later gewijzigd in ons) 
aangemerkt dat de geheele boel in de meestoof uit zeer naauwe families 
bestaat, welke bij een inrigting van dien aart onbestaanbaar is”. 
 
Een jaar later komt hij er nog op terug en wist met een meerderheid van 1/8 
te laten besluiten dat de nietsvermoedende droger en de stamper op 
staande voet werden ontslagen en dat er oproepen voor sollicitanten voor de 
vervulling van de beide functies geplaatst diende te worden in de Oude en in 
de Nieuw Rotterdamsche Couranten.   
In de Rotterdamsche Courant van 11 juli 1848 komen we deze oproep voor 
de functies van bekwame droger en stamper tegen, kandidaten dienen zich 
te melden bij de boekhouder van de meestoof J. Verhagen Jz. 
 
De Gijselaar was een vermogend man.   
Volgens de oorspronkelijk aanwijzende tafels van 28 juli 1829 bezit hij veel 
bouwland in wat we nu kennen als de wijk Oosterse Gorzen. Maar hij liet ook 
zijn rekeningen van de meestoof om kleine verschillen lang onbetaald. 
Dat de Gijselaar enkele malen zijn mede participanten, na de 
jaarvergadering in “den Oude Hoorn”, uitnodigde op zijn buitengoed  
“De Beer” kon de wrevel, die hij telkens opriep, niet wegnemen. 
 
Op initiatief van boekhouder Jacob Jansz. Verhagen werd in 1854 de 
rosmolen vervangen door een stoommachine van 5 pk. Deze stoommachine 
koste Fl. 2000, --, die betaald werd in 2-jaarlijkse termijnen. Boekhouder 
Verhagen verzorgde de aanvraag bij Gedeputeerde Staten voor de 
vergunning tot het plaatsen van de stoommachine en de correspondentie 
met ingenieurs van stoomtoestellen, die het toenmalige Staatstoezicht  
vertegenwoordigden. De steenkool voor de stoommachine werd ingekocht 
bij Fransz Haniël of bij Donhoff & Co beide gevestigd in Ruhrort. 
De kosten daarvan bedroegen Fl. 12, -- per kar.  
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Er kwam voor de nieuwe stoommachine een machinist-stoker in dienst, in de 
persoon van Teunis Baars voor Fl. 6,25 per week.  
Het onderhoud van de stoommachine werd opgedragen aan de machinist 
van de stoomboot “Oude Maas”. 
 
Op 23 maart 1864 overlijdt Jacob Jansz. Verhagen na de meestoof 50 jaar 
als boekhouder te hebben gediend. 
Hij wordt als boekhouder opgevolgd door zijn zoon, de rentmeester,  
Jan Jacobsz. Verhagen.  
Echter die overlijdt niet lang daarna op 29 mei 1866. Hij wordt vervolgens 
opgevolgd door de landbouwer en rentmeester Jacob Verhagen Jacobsz. 
Herhaaldelijk werd door de participanten gediscussieerd of de meestoof nog 
verder geëxploiteerd kon worden de vooruitzichten waren soms somber. 
Jacob Verhagen Jacobsz. schreef de laatste notulen van 14 mei 1875 en 
daarin valt te lezen: 
 
“Om het weinige werk dat over den teeld van den jare 1800 vijf en zeventig 
te doen staat wordt na bespreking besloten, niet om de reedbeurten te 
looten. 
Wordt nog in bespreking gebragt de fabrijk voor den teeld 1875 te doen 
stilstaan, doch hierover eenigen tijd van gevoelen gewisseld te hebben, 
komt men tot de overtuiging het billijk is reeders welke eenige jaren meekrap 
ter bewerking naar deze Meestoof hebben gezonden, het een en anderniet 
dankbaar van Geïnteresseerden zoude zijn, die nu niet te helpen. Wordt 
besloten, die welke met hun meekrap ter bewerking naar de Meestoof alhier 
komen voor de teeld 1875 de bewerking alsdan nog te doen om daarna een 
verder besluit te nemen, hoe met het gebouw en de aanhorigheden in het 
vervolg te handelen”.   
 
We nemen aan dat Jacob Verhagen Jacobsz. ook wel zal zijn belast met de 
liquidatie van de meestoof in 1876. 
Hoe het besluit uiteindelijk is uitgevallen geeft het notulenboek niet weer, wel 
is er een advertentie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 maart 
1876, waarin het gebouw ten verkoop wordt aangeboden: 
 
 “alles zeer hecht en sterk gebouwd en uitmuntend onderhouden, geschikt 
tot inrichting ener fabriek”. 
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Kadasterkaart uit 1901 

 
Wat of wie het pand van de meestoof heeft gekocht is nog niet gevonden.  
Op 25 september 1902 vraagt metselaar Willem Stoker vergunning aan bij 
het bestuur van de polder tot het afbreken van bestaande panden (van de 
Meestoof) en het weer opbouwen van 5 woningen aan de Oostdijk 
Kadastraal sectie D no. 591.2  
 

(Opmerkelijk is dat Willem Stoker in een aanvraag bij de gemeente van  
28 november 1902, spreekt van 4 woningen). 

 
Als de Kadasterkaart van 1820 wordt vergeleken met die van 1902 gaat het 
hier over hetzelfde stuk grond aan de Oostdijk. 
De 5 aangevraagde woningen zijn nu nog te herkennen als Oostdijk 73-89. 
Nu is hier gevestigd rijwielhandel De Geus, de oudere Oud-Beijerlanders 
weten nog dat daar meubelhandel Van Beusekom was gevestigd. 
Daarnaast woonde jarenlang burgemeester De Vries Broekman. 
 

                                                                 

 
2 Inventarisnummers 773 en 774, archief polder Oud-Beijerland. 
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Jordaankostuum    
 “Zwarte Riek”. 
 
 
 

Hemdrok 
“Zuid-Beveland”. 
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*) Stalen stof (verflappen) 
gekleurd met meekrap, 

 in verschillende tinten rood. 
19e eeuw 
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De gevelsteen aan de zijgevel van het pand Oostdijk 73 herinnert ons aan 
de meestoof met een gedicht, vermoedelijk van de hand van de  
Oud-Beijerlandse dominee Joannes Smits: 
 
 

“d`Oud-Beijerlandsche stoof men noemt haar Welgelegen 
had slechts van kinderhand de Eerste steen gekregen 

dis wordt hier Mynschen`s  spruyt Marie Elisabeth 
in steen met Ingena Verhagen hier gezet 

dat de stichters, die heur naam hier behoên voor sterven 
Gods Zegen op teelt en `t reeën  der mee verwerven” 

Anno 1771                                                                              I. Smits. 
 
De schrijver Barend Jan Wouter de Graaf woonde in het pand Oostdijk 73, 
hij laat de meestoof en de gevelsteen voor komen in het door hem 
geschreven boek “Erfenis in de pruikentijd”. 
 
 
 
Wat er van de meestoof nog staat is het zgn. drooghuis, op de 
Kadasterkaart van 1901 is het te herkennen als Kadastraalnummer sectie D 
no. 1388. Het huisadres is dan Oostdijk wijk A 512. 
Het huidige huisnummer daarvan is 95-97 
In 1905 is het pand in bezit van en bewoond door Willem Hoogwerf Ariesz. 
en zijn gezin. 
Willem Hoogwerf is boekhandelaar aan de Molendijk en directeur van het 
“Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde”. 
Nadat hij in 1907 overlijdt vraagt zijn weduwe Antje Helena Sneep bij de 
polder Oud-Beijerland vergunning aan om het pand te verbouwen3. Zij 
neemt daar de bekende architect G. Smit voor in de arm. Op een doorsnede 
van het drooghuis is te zien dat het uit verschillende verdiepingsvloeren 
bestaat. Wat wellicht lastig is om het pand goed in te delen. In het 
verbouwingsplan wordt de funderingsvloer 55 cm. opgehoogd en de zolder 
met 90 cm. verhoogd. 
 

                                                                 

 
3 Inventarisnummer 793, archief polder Oud-Beijerland. 
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Op 23 april 19124 verkoopt Antje Helena Sneep het pand, groot 2 are en 81 
ca., voor Fl. 3350, -- aan Bastiaan Willem Hollaar en vertrekt naar 
Rotterdam. 
 
Bastiaan Willem Hollaar verkoopt op 26 april 1912 het pand weer door voor 
Fl. 3800, -- aan metselaar Jan Willemsz. Stoker. 
In 1933 is het pand in eigendom van C.V. Vermaat, die een vergunning aan 
vraagt bij de polder Oud-Beijerland 5 om het pand te mogen verbouwen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links, op de 
zijmuur zijn de 
verdwenen 
gebouwen nog 
te zien aan het 
voormalige 
drooghuis. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 
4 DVD 109, nummer 18 akte 107 en 113, archief Historische Vereniging  
Oud-Beijerland. 
5 Inventarisnummer 876, archief polder Oud-Beijerland. 
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In de adver-
tentie, uit de 
krant van 
zaterdag  
4 april 1903, 
geeft Van 
Beusekom aan 
dat hij zich 
vestigt aan de 
Oostdijk, voor-
heen“Meestoof”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Oostdijk 79-85 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Korte genealogie van de participanten van de meestoof, voor zover dit 
te achterhalen is; 
 
De ambachtsvrouw Jacoba Catharina van Schoonhoven die de grond voor 
de meestoof verkocht is geboren op 26 november 1717 in Rotterdam. 
Zij was sinds 1762, de weduwe van mr. Pieter Meerman, heer van 
Schakenbosch en Piershil en kocht de ambachtsheerlijkheid in 1768. Jacoba 
Catharina van Schoonhoven was door het overlijden van haar man ook 
vrouwe van Piershil. 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 19e jaargang nr. 62 – maart 2016. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

17 

 
Martinus Backus geboren 25 januari 1703 in Dordrecht, was koopman en 
reder in Dordrecht. In 1762 ambachtsheer van Valkenswaard en Waalre en 
werd in 1770 ambachtsheer van Nieuw-Beijerland. Hij overleed op  
24 december 1778 in Dordrecht. 
Cornelis Hombroek gedoopt 21 november 1709 in Dordrecht, was een rijke 
industrieel. Hij kocht samen met Jan van Nievervaart de ambachts-
heerlijkheid Asten. Hij overleed 19 mei 1787 in Dordrecht. 
 
Mr. Bernardus Jan Vrijthof geboren 12 juli 1769 in Gulpen, was officier van 
Justitie, Ridder in de Nederlandse Leeuw. Overleden 8 januari 1848 in 
Dordrecht. Na zijn overlijden gaat zijn deel in de meestoof over op zijn 
weduwe Henriette Wilhelmina van den Santheuvel gedoopt 18 februari 1769 
in Dordrecht, zij overlijdt 12 november 1849 in Dordrecht. 
 
Johannes Smits predikant in Oud-Beijerland van 1766- 1776, beroepen naar 
West- Zaandam. 
 
Jonkvrouw Anna Emerentia Jacoba van Goll van Frenckenstein, geboren 
12 december 1817 in Amsterdam, bewoonde met haar echtgenoot Cornelis 
David van Vliet het huis “Vaart en Duin” in Overveen.  
Waar zij op 31 juli 1904 overlijdt. 
 
Van een aantal Oud-Beijerlanders, die hebben gewerkt in de meestoof, zijn 
de namen bekend en eventueel ook wat achtergrondinformatie. 
 
De boekhouders Jan Jacob Verhagen, gedoopt 9 december 1731, overleden 
12 maart 1814. 
Hij was president schepen 1812-1813, dijkgraaf 1787- 1813 en landmeter. 
 
Jacob Jansz. Verhagen, geboren 10 mei 1789, overleden 23 maart 1864.  
Hij was bouwman rentmeester, heemraad en gemeenteraadslid 1812- 1852. 
Tevens wethouder 1817- 1844 en burgemeester 1814-1852. 
 
Jan Jacobsz. Verhagen, geboren 12 juni 1811, overleden 29 mei 1866. 
Rentmeester. 
 
Jacob Verhagen Jacobsz., geboren 11 januari 1829, overleden 9 oktober 
1885.  Hij was landbouwer/ rentmeester. 
 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 19e jaargang nr. 62 – maart 2016. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

18 

 
Drogers: 
In 1790 Jacob van Bodegom; Ary van Bodegom 1816- 1819; Jan Overbeke 
Joostzoon 1819- 1838; 
Marinus van Overbeke Joostzoon 1829- 1838; Jan Slootmaker 1838-1848;  
Abraham Vroegop 1848- 1852; Abraham van der Slikke 1852- 1857; 
Marinus Kerpel 1857- 1870; 
Pieter Quaak 1870- 1875. 
 
Machinisten:   
In 1854 Teunis Baars. Omstreeks 1874 Cornelis Kraaltje. 
 
Drijvers: 
Het drijven van de stoof werd geregeld aanbesteed.  
We treffen daar de namen aan van: 
Ewout van Weel (1819); Jacob Brussaard (1822); Jan Simons (1823); 
Gijsbert Brussaard (1834); Jan Simons (1834-1836); Cornelis Bakker (1837); 
Jan Simons (1838); Bastiaan van de Polder (1841);  
Jan Bongers (1843); Jan Simons (1845-1846); Bastiaan Simons (1848); 
Wouter Verhagen (1852); Joris Groenenboom (1853). 
 
Zoals eerder al beschreven werd het gebouw van de voormalige meestoof 
waarschijnlijk omstreeks 1900 gekocht door de metselaar Willem Stoker. 
Willem Stoker was op 29 mei 1843 geboren en is overleden op 22 december 
1917. Hij woonde met zijn echtgenote Lena Vos, in 1885 Schulpdijk (nu 
Oostdijk) A 526, in 1886 vernummerd naar A. 436 en weer later 497.  
Een huis waarschijnlijk tegenover de voormalige meestoof. 
 
Zijn zoon de op 16 augustus 1886 geboren Jan Willemsz., die het 
voormalige drooghuis koopt van Bastiaan Willem Hollaar, is op 4 mei 1911 
getrouwd met Neeltje Schipper. 
 
 
Red.:Voor dit artikel is gebruik gemaakt van een eerder verschenen artikel 
van A. G. de Groot over de “meekrap in Zuid- Holland” 
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*) Meekrap- delfspade 

 

In het museum “De Markiezenhof ”te Bergen op Zoom, 

wordt één en ander over de meekrapteelt verteld: 
 

“De Streek: 
De ligging aan de Scheldedelta is een bepalende factor in de ontwikkeling 
van deze streek. Door eeuwenlange overstromingen ontstaat er een dikke 
laag van zouthoudende plantenresten. Sinds de twaalfde eeuw wordt uit dit 
veen zout gewonnen; in de vorm van turfjes dient het als brandstof. Op 
plaatsen waar de zout- en turfindustrie is geconcentreerd, ontstaan 
nederzettingen. Bergen op Zoom en Steenbergen, waar het zout wordt 
verhandeld en verscheept, ontwikkelen spoedig een stedelijk karakter.  
Na instorting van de zouthandel in de veertiende eeuw wordt de landbouw 
de belangrijkste bron van inkomsten.  
Langs de kust komt een proces van inpolderingen op gang, dat zal doorgaan 
tot in de twintigste eeuw. 
Van de veertiende- tot in de negentiende eeuw wordt op de West-Brabantse 
klei vooral meekrap geteeld; sinds de tweede helft van de negentiende eeuw 
de suikerbieten. Uit de meekrap wordt rode verfstof gewonnen en uit de 
bieten de bietsuiker’. 
 
Maar wat leuk is om te vermelden: de “meekrap” wordt sinds kort in 
Steenbergen weer opnieuw geteeld.  
De plant meekrap gedijt goed op de kleigronden van Zeeland en  
West-Brabant.  
 

Wanneer u in de gelegenheid bent, 
 is “de Markiezenhof” zeker een bezoekje waard! 

 
Red.: Foto’s gemerkt met *) zijn genomen in de Markiezenhof. 
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           Info van uw HVO:                                    door Dineke Dijkshoorn-Bison 
           Januari: Op 14 januari is in het HIP nogmaals de film “Kunst in de                                            
b         binnen - en binnenruimten” vertoond. 
           Februari: 11 Februari “Inloopmiddag” in het HIP. 
 
           18 Februari, de “Jaarvergadering” in het Maranathagebouw. 
19.30 uur: Met de aanvang van de jaarverga-
dering overhandigt voorzitter Pieter Jan in ’t Veld 
het rapport ”Oud-Beijerland monumentaal” aan de 
gemeente Oud-Beijerland, welke is vertegenwoor-
digd door wethouder Piet van Leenen. Het docu-
ment telt 208 pagina’s en geeft een levendig beeld 
van de monumentale panden die  
Oud-Beijerland rijk is. Hierin wordt de historie weergegeven, aan de hand 
van archieven, akten uit de burgerlijke stand en gesprekken met de 
eigenaars en bewoners van de panden. Oud-Beijerland telt ± 130 rijks- en 
gemeentelijke monumenten. Wethouder Piet van Leenen bedankte de 
schrijver hartelijk voor dit waardevolle document en voor het vele 
onderzoekswerk wat daarvoor is verricht. 
20.00 uur: Start van de jaarvergadering. Hiervan 
ontvangen de leden, bij de uitnodiging van de 
volgende jaarvergadering, weer de notulen. 
20.30 uur: Als spreker voor deze avond is de heer 
Harry Aardoom uitgenodigd. De heer Aardoom heeft 
studie gemaakt van het spreken van recht door  
“De Hoge vierschaar”.  In zijn werkzame leven was 
hij politiearts dus, zo zegt hij, zijn belangstelling voor 
rechtzaken van vroeger tijden betreft alleen de 
menselijke aspecten. Tijdens de PowerPoint-
presentatie  wist de heer Aardoom veel te 
vertellen. 
22.00 uur: mevr. Alie van den Berg neemt deze 
avond afscheid als bestuurslid van de Historische 
Vereniging. We bedanken Alie hartelijk met een 
bos bloemen en met een aandenken voor het 
vele werk wat zij voor ons heeft gedaan. Alie 
geeft aan dat ze voorlopig nog wel hand- en 
spandiensten blijft doen voor onze vereniging.  


