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foto achtergrond: Van Oeckelenorgel, Dorpskerk 

 
Van de bestuurstafel. 

 
Wat gaat een jaar toch snel. 
Dit is alweer de laatste “Beijerlandsche Berichten” van 2016. 
 
Volgend jaar, 2017, bestaat onze vereniging 20 jaar.  
Met 300 leden heeft de Historische vereniging zich een vaste plaats in de  
Oud-Beijerlandse samenleving verworven. 
Tijdens onze ledenvergadering, op 16 februari a.s., zullen wij hier natuurlijk 
bij stil staan.  Wij willen u die avond een verrassend programma aanbieden, 
dus noteer de datum alvast. 
 
Onze penningmeester, Dick van der Linden, heeft aangegeven om op de 
ledenvergadering afscheid te willen nemen van het bestuur, dus zijn wij 
naarstig op zoek naar een nieuw bestuurslid (niet expliciet een nieuwe 
penningmeester).  
Dus kijk even of u iets voor uw vereniging wil of kan doen. 
Wij zijn ook nog op zoek naar leden die zich buiten het bestuur willen 
inzetten voor de vereniging, dat kan ook iets kleins zijn. Dus meldt u aan. 
 
Ongetwijfeld heeft u in de krant gelezen dat onze vereniging bezwaar heeft 
gemaakt tegen het besluit van de gemeente om de monumentenstatus van 
het voormalige kantoorgebouw van Koni in te trekken. Bij ons hebben zich 
aangesloten: de Bond van Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap. 
Er is op 10 oktober een hoorzitting geweest, op het moment van schrijven 
van dit voorwoord weten wij nog niet wat de bezwaarschriftencommissie het 
college zal adviseren. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
 
 
 
 

Wij wensen u goede kerstdagen  
en een voorspoedig 2017  

voor u en de uwen. 
 

Het Bestuur. 
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Onduidelijkheid over “Militaire Willems- Orde”. 
Door Pieter Jan in’t Veld 

 
Op 4 december 2014 kreeg, de in Oud-Beijerland woonachtige,  
Gijs Tuinman de Militaire Willems- Orde uitgereikt door Koning Willem- 
Alexander.  
Gijs Tuinman was echter niet de eerste Oud-Beijerlander die deze Militaire 
Willems- Orde ontving. 
Het begon allemaal met een brief gedateerd 15 juni 1897, van de 
“Vereeniging Moed, Beleid en Trouw”.  
Wij kregen deze brief in handen van Cees Schipper, vele kennen hem van 
zijn kruidenierswinkel in de Nobelstraat.  
 
Even in het kort een uitleg over deze “Vereniging Moed, Beleid en Trouw”, 
opgericht en bij Koninklijk Besluit van 17 juli 1890, no. 33 goedgekeurd.  
De vereniging heeft als doel het bevorderen van de belangen van Ridders 
Militaire Willems- Orde beneden de rang van officier, hun weduwe en wezen. 
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In de genoemde brief van 15 juni 1897, gestuurd aan Koenraad Marinus 
Schipper, vraagt de “Vereeniging Moed, Beleid en Trouw” de draagmedaille 
Militaire Willems- Orde, uitgereikt aan zijn broer Cornelis Schipper i.v.m. met 
zijn overlijden op 14 juni 1897, op te sturen naar de Vereniging.  
Men geeft in de brief aan dat mogelijk de burgemeester hierbij behulpzaam 
zou kunnen zijn. 
Volgens het brievenboek van burgemeester A. van Lith1, stuurt deze 
inderdaad op 19 juni 1897 de draagmedaille terug naar de Kanselarij. 
Later zou blijken dat deze informatie uit het brievenboek belangrijk blijkt te 
zijn. In het brievenboek staat vermeld:   
“Cornelis Schipper, gepensioneerd matroos”. 
  
De genoemde Cornelis Schipper, geboren op 12 januari 1848 in  
Oud-Beijerland overleed op 14 juni 1897, zoon van Cornelis Schipper en 
Johanna Snelleman. 
 
Omdat wij nieuwsgierig werden waarvoor hij deze onderscheiding heeft 
ontvangen, vroegen wij informatie op bij de Kanselarij der Nederlandse 
Orde: 
 
“vijf militaire van de marine waren op 6 september 1873 betrokken bij het 
veroveren van een gewapende prauw onder de kust bij Edi (onafhankelijke 
kuststaat), nadat zij deze na een heftig gevecht hadden geënterd”.  
Een van deze militaire is K. Schipper. 

Advertentie: 

                                                                 

 
1 Inventarisnummer 412, gemeentelijk archief Oud-Beijerland. 
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Dan doemt zich een onduidelijkheid op.  
In de dienststaat die wij ontvingen van de Kanselarij gaat het over een 
zekere Korstiaan Schipper, eveneens in Oud-Beijerland geboren op  
9 december 1845, als zoon van Jacob Schipper en Adriaantje Kwartel 
(Quartel).  
Volgens de dienststaat is hij, tot zijn ontslag op 30 juni 1877, matroos 3e 
klasse en zou op 29 november 1879 weer in dienst zijn gegaan als matroos. 
Zijn genoemde overlijdensdatum in deze dienststaat is 14 juni 1897.   
Dit is de overlijdensdatum van eerdergenoemde Cornelis Schipper. 
Verder onderzoek geeft aan dat Korstiaan Schipper veel later is overleden 
op 20 maart 1911 in Beverwijk. 
 
Wordt hier nu Korstiaan of Cornelis/Kornelis bedoeld in het register Militaire 
Willems- Orde onder nummer 4030? 
 
Weer navraag bij de Kanselarij der Militaire Willems- Orde levert geen 
bevredigend antwoord op.  
In het boek “1815- 2015 Militaire Willems- Orde, 200 jaar moed, beleid en 
trouw” komt bij alle genoemde ridders maar één K. Schipper voor, met de 
gegevens van de eerdergenoemde Korstiaan Schipper.  
De gegevens zoals vermeld op de dienststaat, met de overlijdensdatum van  
Cornelis Schipper. 
Vast staat dat Cornelis Schipper inderdaad een Militaire Willems- Orde heeft 
ontvangen. Dat is bewezen in de bovengenoemde brief van de “Vereeniging 
Moed, Beleid en Trouw” en het terugsturen van de onderscheiding door de 
burgemeester. In beide documenten wordt gesproken van Cornelis 
Schipper. 

Advertentie: 
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Advertentie: 

 
Wat staat er nu bij de benoeming tot Ridder, in het Koninklijk Besluit van  
6 oktober 1874, no. 10?  
  
In dit Koninklijk Besluit worden 150 personen benoemd tot Ridder in de 
Militaire Willems- Orde. 
Hierin vinden we alleen de naam K. Schipper.  
In het Koninklijk Besluit wordt nog verwezen naar een rapport van de 
Minister van Kolonie, Marine en Oorlog van 3 oktober 1874.  
Ook hier alleen de naam K. Schipper. 
 
We gaan nog even verder in op de beide heren Schipper: 
 
1. Cornelis trouwt op 19 februari 1885 met Wilhelmina Kok, zij is op  
13 januari 1850 gescheiden van Theodorus Groen. Bij de huwelijksbijlage 
vinden we een verklaring van de Nationale Militie, daarin lezen we over 
Cornelis: “11 mei 1868 ingelijfd en uit hoofde van lichaamsgebreken op  
31 december 1879 uit dienst ontslagen met toekenning van pensioen”. 
Volgens bronnen uit het archief van de familie Schipper vinden we de 
mogelijke oorzaak van het ontslag: 
“Met ingang van die datum ontslagen wegens ongeschiktheid voor de 
militaire dienst, wegens van een door de dienst ontstane lichaamsgebreken, 
bestaande uit bloedarmoede en lichaamszwakte en kramp in de “pisblaas”. 
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Bij Koninklijk Besluit van 10 januari 1880, no. 62 is aan K. Schipper met 
ingang van 1 januari 1880 een pensioen toegekend van Fl. 260, -- voor een 
jaar. 
Bij Koninklijk Besluit van 13 april 1881, no. 8 is aan K. Schipper een 
pensioen toegekend van Fl. 260, -- per jaar en gedurende zijn verdere leven 
in verband met “geheel buiten staat”.  
 
2. De genoemde Korstiaan trouwt op 2 augustus 1877 met Jannigje 
Letterman in zijn verklaring van de Nationale Militie in de huwelijksbijlage 
lezen we: “lichting 1865, vrijgesteld wegens broederdienst”. 
 
De vraag die je, je kunt stellen is, zou iemand zoals Korstiaan in 1873, 
vrijgesteld voor broederdienst, vrijwillig naar Ned. Indië vertrekken om te 
strijden in de Atjeh-oorlog?  
Terwijl is bewezen dat Cornelis wel in militaire dienst is geweest en in de 
twee eerdergenoemde documenten wordt gesproken over  
Cornelis Schipper. 
 
In het bevolkingsregister is te lezen dat Cornelis Schipper op 2 januari 1880 
vanaf het wachtschip Helder2 weer in Oud-Beijerland komt wonen. 
Ook is er een foto van Cornelis Schipper in uniform met de Militaire Willems- 
Orde. 
Volgens de bevolkingsregisters van Oud-Beijerland, Amsterdam en 
Spaarndam waar Korstiaan Schipper heeft gewoond, alsook op zijn 
overlijdensakte staat steeds als beroep arbeider.  
 
Wij komen niet tot een andere conclusie dat er indertijd een onverklaarbare 
vergissing is gemaakt  bij de kanselarij, tussen deze twee  
Oud-Beijerlanders met dezelfde voorletter en achternaam, waarbij de 
geboortedatum en overlijdensdatum zijn samengebracht.  
In het boek 1815- 2015 Militaire Willems- Orde hoofdstuk 5 wordt gesproken 
over: “een niet altijd correct gevoerde administratie in die tijd”. 
Een andere conclusie, dan dat Cornelis Schipper op 6 oktober 1874 is 
benoemd tot Ridder Militaire Willems- Orde, is er volgens ons niet. 
 

                                                                 

 
2 Wachtschip is een drijvende kazerne in een Marinehaven, als huisvesting voor 
lichtmatrozen en Mariniers. 
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Wij hebben hierover contact 
gehad met de Kanselarij der 
Militaire Willems- Orde. 
Deze gaven aan dat het 
mogelijk is van een 
persoonsverwisseling.  
Na ons onderzoek hebben wij 
alle relevante documenten 
naar de Kanselarij gestuurd 
met het verzoek of het op 
basis van ons onderzoek 
mogelijk is om in het dossier 
4030, een verwijzing te maken 
dat het hier mogelijk gaat om 
Kornelis Schipper in plaats van 
Korstiaan Schipper. 
 
In oktober ontving de 
Historische Vereniging een 
mail van de secretaris van de 
Kanselarij der Militaire 
Willems- Orde, dat op basis 
van ons onderzoek, ook zij tot 
de conclusie zijn gekomen dat:  
 

“met een aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid”  
 

het hier gaat om een persoonsverwisseling. De kanselarij zal het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie, studiekring ridderorden en onderscheidingen 
en het Kapittel der Militaire Willems- Orde van onze bevindingen op de 
hoogte stellen. 
 
Het was een hele zoektocht, zowel in de bevolkingsregisters als in het 
Nationaal archief.  
Maar wij hopen dat er nu recht is gedaan aan Kornelis Schipper als de 
eerste Oud-Beijerlander die de militaire Willems- Orde heeft ontvangen. 
 

Cornelis Schipper,  
in uniform met de’ Militaire Willemsorde”. 
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Schatgraven in Oud-Beijerland. 
Door Fred Struik. 

 
Wat lag er vroeger op het bord van uw dorpsgenoten?  
Antwoord op die vraag krijgt u als u een duik neemt in de Beijerlandse 
bodem. Want die is rijk aan bijzondere bodemschatten: bronnen vol 
informatie. 
 
Schatgraven 
In augustus 2010 onderzochten archeologen de afvalkuilen en drekputten 
die vroeger achter vier panden aan de Beneden Molendijk lagen. De inhoud 
daarvan dateerden zij uit de periode tussen 1550 en 1850. In afvalkuilen 
liggen meestal overblijfselen van voorwerpen, van bijvoorbeeld 
bouwmaterialen, wandtegels, spijkers, glas-in-lood, aardewerk, botten en 
glaswerk. In drekputten zitten vaak uitgedroogde uitwerpselen met daarin 
zaden, pitten en pollen (zie afbeelding 2). Voedselafval dus. In dit artikel ligt 
daarop het accent. Archeologen namen uit dit afval twaalf monsters met het 
doel meer te weten te komen van wat uw dorpsgenoten aten die in deze 
periode aan de Beneden Molendijk woonden. Omdat de soorten 
voedingsresten die zij in deze monsters aantroffen ook vaak bij andere 
opgravingen in den lande aangetroffen worden, kan men er rustig van 
uitgaan dat hun bevindingen betrekking hebben op de hele Hoeksche 
Waard. 

Advertentie: 
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Afb. 1-Schatgraven 

 
Afb. 2 A: pitten van peer of kweepeer, B: druivenpitten, C: kersenpitten, D: 
hazelnootdoppen, E: walnootschalen, F: pruimenpitten, G: appelpitten, H: 
mispelpitten, I: schelpen van mossel, kokkel en alikruik, J: stekels van stekelrog, K: 
diverse botjes van vis, varken of schaap. (© BIAX Consult) 
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Zestiende eeuw 
Op grond van analyse van de in deze monsters aangetroffen pitten, zaden 
en pollen, concludeerden de archeologen dat de families van deze vier 
panden in deze eeuw luxe aten. Onder andere meloen en tarwebrood. 
Meloenen waren duur omdat die in broeibakken met glazen ramen geteeld 
moesten worden. De zaden ervan stonden bekend om hun verkoelend 
effect. Daarom at men ze bij koorts. Meloenen werden ook ingemaakt. In de 
“Verstandige Kock of sorghvuldige huyshoudster”, een kookboek, staat het 
volgende recept waarmee je ze kon konfijten:  
 

“Om meloenen te confijten: 
Neemt meloenen die niet volkomen rijp zijn, snijdt se in langhwerpige 
stucken, leght se 10 dagen in wijnazijn te weeck. Neemt se dan uyt en leght 
se weder in verschen azijn ander 10 dagen, roert se somwijlen ondereen, 
neemt se uyt en laet se vierentwintigh uur en leggen droogen op een 
schoonen doeck. Leght se daernaer in suycker of honigh geklaert 10 dagen 
langh, yeder dagh eens opgesoden (= in kokend water gedrenkt). Dus gedaen 
zijnde, leght se in een pot en bestrooyt yder laegh met poeyer van nagelen, 
caneel, muscaten en gember ondereen. Dus ingeleght zijnde, konnen lange 
bewaert worden en zijn tot gebruyck seer bequaem.” 

 
Advertentie: 
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Ook tarwebrood was aan de dure kant. Tarwe kwam immers van ver. 
Namelijk uit Polen en wat nu Letland en Estland heet. Uit dit Oostzeegebied 
liepen iedere dag Oostervaerders de haven van Amsterdam binnen, 
volgeladen met graan. Kooreschuyten vervoerden het naar elders. Ook naar 
Oud-Beijerland. Daar werd het opgeslagen in schuren aan de Kerkstraat en 
Nobelstraat.  
 

Op het bord van de minder bedeelden in uw dorp lagen maar al te vaak 
grauwe erwten, samen 
met braadvet, bier en stroop. Ook aten zij volop boekweitproducten want die 
waren goedkoop. De verbouw van boekweit was een uitkomst voor al die 
arme boeren die geen geld hadden om vee te kopen. In een door paard of 
ezel aangedreven grutmolen werd de boekweit tot grutten gemalen. De man 
of vrouw die ze verkocht, heette grutter (zie afbeelding 3). Van grutten 
maakten de armen pap. Ook in en rond Oud-Beijerland stonden grutmolens. 
In later tijd was een zekere Johannes Rijshouwer – telg uit een bekende 
molenaarsfamilie - in Oud-Beijerland de trotse eigenaar van zo’n molen. De 
doppen die na het malen overbleven, gooide men niet weg. Die gebruikte 
men voor het verpakken van breekbare waar. Ook stonden ze bekend om 
hun groot absorberend vermogen, reden waarom ze in lijkkisten en 
matrassen werden toegepast. Dus zagen heel wat Oud-Beijerlanders in 
deze doppen een lucratieve handel.  
 

Advertentie: 
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Afb. 3 De Grutter, uit” Het menselyk bedrijf”, Jan Luyken, 1694 
 

De armen verwerkten de fijngemalen zaadjes, het boekweitemeel, in 
balkenbrij en koeken (zie afb. 4). Als zij zich wilden verwennen,  
dan maakten zij er gebak mee. “Toverkoek” bijvoorbeeld.  

Daartoe mengden zij een kopje boekweitmeel met vijftien eieren, lauwe melk, boter, 
suiker en gist. Dit mengsel bakten zij in de “taartenpan”. 
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Afb. 4 Pieter Aertsen, pannenkoeken bakken, 1560 
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam 

 

Hun eten brachten de Beijerlanders kennelijk op smaak met koriander en 
kruidnagels want daarvan troffen de archeologen in de genomen monsters 
heel wat zaden en pollen. Ondanks dat kruidnagel duur was, door schepen 
van de Verenigde Oost-Indische Compagnie helemaal uit het Verre Oosten 
aangevoerd, werd het in de zestiende eeuw toch door velen gebruikt.  
Vooral bij het bereiden van vleesgerechten, pasteien en dranken. Als zij zich 
in de winter wilden opwarmen of behoefte hadden aan een slaapmutsje dan 
deden zij koriander in hun clareyt en ypocras, twee kruidenwijnen. 

Advertentie: 
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Hun maaltijden bereidden zij kennelijk met raapolie uit raapzaad, want in de 
monsters zaten ook fragmenten van raapzaad. Raapolie, destijds 
raep(t)smout genoemd, gebruikten uw dorpsgenoten vooral tijdens de 
vastentijd als dierlijke vetten verboden waren. 
 

Zeventiende eeuw 

De archeologen troffen in de monsters resten van tomaat, pompoen, wouw 
en vlas. Vooral de vondst van tomatenpitten was bijzonder, want het 
onderzochte afval uit de drekputten betrof etenswaar en dat terwijl er in die 
tijd nauwelijks tomaten gegeten werden.  
Die waren wél goed voor de sier, maar niet om te eten:  
“Deghene die ghesont bliven wylt en sal ghemeynlijck niet veel fruyten eten” 
zo luidde, eeuwenlang, het advies van de doktoren. Hun redenering daarbij 
was dat al het vocht in de tomaat een teveel aan “taye en slymige, koude 
vogten” in je lichaam teweegbracht.  
Dat maakte je lichaam koud en ziek. Bovendien werd je er traag en slaperig 
van. Kennelijk zaten er onder de bewoners aan de Beneden Molendijk 
behoorlijk eigenzinnige types die, dwars tegen alle gezondheidsadviezen 
van de artsen in, zich toch aan tomaten te goed deden.  
De vondst van pompoenresten was evenzeer uitzonderlijk. Dat cultuurgewas 
kwam oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en bereikte Europa pas nadat 
Columbus Amerika ontdekte. Alleen de welgestelde Oud-Beijerlanders 
konden zich pompoensoep permitteren. 
Dat pompoenen sjiek waren, is af te lezen aan het schilderij van  
Jan Anton van der Baren (afb. 5). 

Advertentie: 
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De in het afval 
aangetroffen zaden 
van Wouw wijzen 
erop dat men ook in 
Oud-Beijerland deze 
plant gebruikte voor 
de gele verfstof. Die 
kon je daaruit halen 
door de plant in zijn 
geheel in water met 
oude urine te koken.  
Een prachtig 
geelpigment was het 
resultaat.  

                                                          Daarmee verfde men vooral linnen.  
                                                          Ook een schilder als Johannes Vermeer 
                                                          gebruikte deze kleur.  
Als hij die met het blauw van de tropische indigofera tinctoria mengde,  
werd het schitterend groen.  
Deze gele verfstof gebruikte men in de Beijerlanden ook voor het verven van 
vlasvezel. De teelt van vezel- en olievlas kwam daar, gelet op de aange-
troffen resten, veelvuldig voor. In de achttiende eeuw schommelde het 
vlasareaal in de Hoeksche Waard tussen de liefst zeven en vijftien procent. 
Het vlas werd eerst opgeslagen in grote schuren aan de Kerkstraat en 
Nobelstraat. Daarbij kwam de ligging aan het water van Oud-Beijerland goed 
uit, want pas nadat men de stengels in het water had gedompeld, kwamen  
de vezels daarvan vrij. Die waren prima geschikt voor het maken van linnen 
en van touw voor de visnetten. Uit de zaden van olievlas won men lijnolie. 
Dat gebeurde in oliemolens, met oliewringers en handmolens.  
Ook aan de Molendijk stond er een.  
 
Achttiende en negentiende eeuw 
Het valt op dat de archeologen in de geanalyseerde monsters geen 
kersenpitten aantroffen. Dat is bijzonder omdat Oud-Beijerland bekend stond 
om zijn vele boomgaarden en bessentuinen. Vooral om zijn teelt van 
krieken, een soort grote zwarte bessen. Rondom het dorp waren dan ook 
verscheidene ‘Kriekenbongerds’. Wel stuitten zij in de afvalkuilen op 
schilfragmenten van de aardappel. Zo’n vondst kwam niet vaak voor. 
Hoewel aardappel tegenwoordig een oer-Hollands voedingsmiddel lijkt, heeft  

Afb. 5 Jan Anton van der Baren,  
Stilleven met pompoenen -1657 – 
Kunsthistorische Museum Wenen 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliemolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oliewringer
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het gewas een exotische oorsprong. De 
voorouders van de aardappel komen 
namelijk uit Zuid-Amerika. Via Spaanse 
veroveraars van Amerika kwam de 
aardappel in Europa terecht. In de loop 
van de achttiende eeuw breidde de teelt 
van aardappelen zich verder over ons 
land uit, onder andere als gevolg van 
hoge graanprijzen. Al in 1733 
verbouwde men ze op de Zuid-
Hollandse Eilanden. Die waren ook 
bestemd voor de markten in Rotterdam 
en Dordrecht.  
In de achttiende en negentiende was 
ook in de Beijerlanden het kookboek 
“Betje de goedkoope keukenmeid” 
populair.  

zie afbeelding 6 
 

Van 1850 tot 1927 werd dat boek liefst dertien keer herdrukt.  
Daarin stond ook een recept voor het maken van aalbessenvlade. 
Nadat het klaar was, gooide men de overgebleven pitten samen met het 
andere keukenafval weg. Mogelijk verklaart dat de aanwezigheid van de 
vele aalbespitten die de archeologen in de monsters aantroffen.  
 
Het recept luidt als volgt: 

Aalbessenvlade: 
Zes geklopte eieren, broodsuiker en kaneel roere men door 

een bierglas roode aalbessensap 
zet het op het vuur en kookt het, gedurig roerende, tot het dik wordt, 
daarna giet men het schielijk over op een schaaltje waarop het moet 

voorgediend worden. 
Misschien iets voor vanavond?  
 

Met dank aan Dr. Henk van Haaster van BIAX-Consult  
en de heer I.L.J. Visser voor de lay out 
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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 OutBeijerlant. 
 
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 bewo-
ners 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 Outbeijerlat waer inne deurt swingelen ende drogen van tvoors vlasch 
groot periculen ende inconvenienten van brant soude moghen geschijeden  
 
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 brand- 
gevaarlijke toestanden te leiden. Schout en schepenen grepen in: de 
verwerking van vlas was binnen het dorp niet toegestaan. Men diende buiten  
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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 vlasbe-
werking 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. 
 
Bij deze huiszoeking werd erop gelet dat voor de huizen (loop)planken 
aangebracht zijn en dat men beschikt over blusemmers. Een bijkomend 
detail is dat men over de Kerstraat 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 
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Advertentie: 
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afb.1  

 

Eduard Koopman, telg uit een Oud-Beijerlands geslacht. 
Door Alie van den Berg. 

 

Op de Joodse begraafplaats aan het Toepad in 
Rotterdam werd mijn aandacht getrokken door de 
volgende grafsteen: 
Eduard Koopman, geboren 31-10-1879 te Rotterdam 
en overleden 09-10-1965 in ’s-Gravenhage. 
Ambachtsheer van het eiland Rozenburg en 
Heer van Wemeldinge. 

Bij nader onderzoek blijkt deze Eduard Koopman Oud-
Beijerlandsche wortels te hebben. Eduard was de 
enige zoon van David Koopman die op  
21 februari 1853 geboren werd in Oud-Beijerland en  
1 maart 1876 trouwde met Rachel Tak, geboren  
20 oktober 1850 in ’s-Gravenhage. Rachel is de 

dochter van Eliazar Barend Tak (1806-1879) en Alida Berlijn (1813-1874) 
Eduard kreeg bij zijn geboorte de voornamen Eliazar Barend, genoemd naar 
grootvader Tak, die 4 maanden eerder overleden was. 
Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank in Rotterdam, van 30 januari 
1905, werden deze voornamen gewijzigd in “Eduard”. 
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Zijn grootouders, 
Hartog Koopman (1809-1892) en Saartje van den 
Berg (1820-1910), hadden een winkel in hoeden en 
lint op de Molendijk 32 in Oud-Beijerland.  
Nu fa. Roukens, opticien.  
Deze grootouders zijn begraven op de Joodse begraafplaats aan de 
Irenestraat in Oud-Beijerland. Eduards ouders zijn overleden in 1919 en 
1927 en begraven op de Joodse begraafplaats aan het Toepad in 
Rotterdam. 
Hoe kwam Eduard Koopman aan de titels? Wat hielden deze titels in? 
In 1926 kocht Eduard Koopman de titel “Ambachtsheer van het eiland 
Rozenburg” van Georg Blanchard, kleinzoon van Arie Pieter Twent (van 
Raaphorst), een belangrijk Nederlands staatsman en bestuurder.  
Bij deze titel hoorden een aantal rechten, zoals jacht- en visrecht. (3) 
Eduard had deze titel nog rond 1957, maar heeft deze later verkocht aan de 
familie Schimmelpenninck van der Oije. Zij hebben de titel en rechten 
verkocht aan de gemeente. (4) 
De titel “Heer van Wemeldinge” bestaat nog steeds.  
Er zijn nu nog visrechten aan de titel verbonden. De titel verwisselde in de 
geschiedenis regelmatig van eigenaar. In 1965 werd de titel gelegateerd aan 
een achterneef van Eduard Koopman, Jacob David Tak. De familie Tak bezit 
deze titel nog steeds. (5) 
 
1. Joodse begraafplaats aan Toepad in Rotterdam 
2. Info en foto: Historische Vereniging Oud-Beijerland 
3. Historische Vereniging Oud-Rozenburg en Streekarchief Voorne- Putten   
              en Rozenburg in Brielle 
4. Zie ook www. joodserfgoedrotterdam.nl  
5. Historische Vereniging “De Bevelanden”, Goes 

 

(3) -Molendijk 32  

http://www.joodserfgoedrotterdam.nl/
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       Info van uw HVO:  
                                     
       September: De jaarmarkt, op 10 september, was   
        een prima dag. Het weer was goedgezind en we    
        mochten 17 nieuwe leden inschrijven.            
 
Oktober: 13 oktober werd in het HIP de film “Winkelen in de Oost 
Voorstraat” vertoond. Er was voldoende belangstelling. 
 
November en December: is wél het HIP de tweede donderdag van de 
maand geopend maar zijn er geen filmvoorstellingen.  
 
Januari: Donderdagmiddag12 januari, aanvang 14.30 uur, houdt Pieter Jan 
in’t Veld in het HIP een lezing, met power point presentatie, over de negotie 
in Oud-Beijerland.  
 
Februari: 16 februari is weer de Algemene Ledenvergadering.  
U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging. 
 
Maart: 9 maart wordt de film vertoond “Van Kraaijenbosch tot 
Havenkwartier”. Deze film is in voorbereiding! 

 
Aanwinsten: 

 
 
B-R 005     Ned. Protestanten Bond, 125 jaar Vrijzinnig geluid in de H.W. 
B-B-15a     Het Beugeljong door Anna Hers- 8ste druk 
B-B-019     100+ en nog steeds in de familie- door C.J.van der Wilt, Maasdam 
B-V-012     Trams en tramlijnen, Stoomtrams op de Z-H-eilanden 
                   en Zeeland,1973 
B-P-004      Het Oude Postkantoor- Cafe/Restaurant, 1996 
B-K-009a    Werken aan een kerkgebouw- St. Antonius van Padua 

                    in Oud-Beijerland, 2016 
B-D-006      Zôô grôôs azz ’n bezem,  
                   uitgave dialectengroep museum Hoeksche Waard, 2016 
DVD-148    Oud-Beijerland, hoe het veranderde 
DVD-149    Groet van sgt.Simon Goudswaard-geluidsfragment  
                   en artikel hierover uit “Het Kompas”, 10-08-2016 
DVD-150    “De Oost-Voorstraat” vroeger en nu 
DVD-151    Herdenking 75 jaar “De vijf van Greup”, 19 september 2016 
 
 
 
 
 
 
 


