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BAS HOLLAAR: 100 JAAR ‘MODEGESCHIEDENIS’
IN OUD-BEIJERLAND
In Nederland beëindigden in 2013 maar liefst 129.000 bedrijven hun activiteiten.
Echter, in datzelfde jaar werden ook 172.000 nieuwe bedrijven ingeschreven.
Het beeld dat oprijst van de ontwikkelingen in de bedrijvenpopulatie is dan ook
vooral een beeld van grote dynamiek.
Een flink deel van de werkende bevolking krijgt daarom in zijn of haar baan te
maken met oprichting, opheffing, uitbreiding of krimp.
De genoemde cijfers laten ook zien dat er, in tegenstelling tot de aanwas van
de bevolkingspopulatie, sprake is van een hoog ‘bedrijfsgeboortecijfer’.
Dit betekent logischerwijs dat de bedrijvenpopulatie jong is. Een steekproef
onder 2.000 bedrijven onderstreept deze stelling… meer dan de helft is nog
geen tien jaar oud en gemiddeld zijn de bedrijven maar net volwassen,
namelijk achttien jaar oud. Uiteraard zijn er ook bedrijven met een (veel)
langere bestaansgeschiedenis.
Er zijn bedrijven die de tand des tijds moeiteloos lijken te doorstaan.
Bedrijven die de economische tegenwind zonder al te veel kleerscheuren
trotseren. Een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is Modecentrum
Bas Hollaar in Oud-Beijerland. Dit, tot ver over Oud-Beijerlands grenzen
bekende, familiebedrijf viert namelijk dit jaar zijn 100-jarig jubileum.
Vanaf de bescheiden start in 1915 is het bedrijf uitgegroeid tot een succesvolle
onderneming. Want één ding is zeker: Bas Hollaar is niet alleen een naam die
ertoe doet in Oud-Beijerland, maar is door de jaren heen een begrip geworden
in de wijde omtrek! Dat Bas Hollaar, van generatie op generatie, al honderd
jaar (mode)geschiedenis schrijft, mag wel bijzonder heten. We hebben het
immers over een tijdperk dat gedomineerd wordt door twee wereldoorlogen,
meerdere diepingrijpende financieel-economische crises en nauwelijks te
beschrijven industriële, monetaire, culturele, financiële, demografische en
digitale ontwikkelingen die zich in razendsnel tempo hebben voltrokken.
In de geschiedenis van het honderdjarig bestaan van het modecentrum valt één
woord op: flexibiliteit. Want elk van de vier generaties Hollaar heeft op zekere
tijd de bakens tijdig moeten verzetten en oplettend in moeten spelen op de
veranderende vraag van de markt om het voortbestaan van het familiebedrijf te
kunnen continueren. Dit sluit naadloos aan op de ondernemersgeest die zo
kenmerkend is voor veel generaties Oud-Beijerlandse ondernemers.
Namens het gemeentebestuur van Oud-Beijerland feliciteer ik u,
de firma Hollaar, van harte met uw 100-jarig jubileum en wens directie
en medewerkers veel succes toe voor de toekomst.

Klaas Tigelaar,
burgemeester Oud-Beijerland
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100 jaar Modecentrum Bas Hollaar in Oud-Beijerland.
e,

e

Het geslacht Hollaar heeft zich reeds eind 15 begin 16 eeuw vanuit
Vlaanderen over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden verspreid.
e
In de 16 eeuw kwam de naam Hollaer in Zeeland al veelvuldig voor.
Een bekende naamdrager was de Zeeuwse viceadmiraal Marinus
Hollaer die in 1613 met de zeeslag, op het Slaak, een overwinning
behaalde op de Spaanse vloot.
Naar hem is de Hollarepolder, op het eiland Tholen, vernoemd.
De spelling van de familienaam loopt zeer uiteen en varieert van
Hollaar, Hollare, Hollaer en Hollaart tot Hollander.
In de beschrijving van de vroedschappen van Zierikzee en Rotterdam
e
e
vindt men in de 16 en 17 eeuw meerdere Holaer`s.
Ook op Voorne en Putten komt de naam Hollaer reeds vroeg voor o.a.
in Heenvliet, Hekelingen en Zwartewaal. In de lijst van de leenmannen
en welgeborenen van de hofstad van Heenvliet wordt Crijn Jacobsz.
Hoolaer (1541-1567) genoemd die, in directe lijn, een voorvader van
Bastiaan Willem Hollaar is.

Familiewapen Hollaar, Hollaer of Hoolare (Vlaanderen)
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In Oud-Beijerland komt men de naam Hollaar voor het eerst tegen in
e
de 19 eeuw met, de op 30 augustus 1839 in Spijkenisse geboren,
schipper Bastiaan Willem Hollaar.
Hij trouwt op 20 februari 1862 met, de op 11 maart 1838 in
Zuid-Beijerland geboren, Neeltje Boender.
Dit echtpaar krijgt drie kinderen.
Dochter Neeltje in 1862 en de zonen, Anthonie (1865) en Bastiaan
Willem (1866). De kinderen moeten al snel zonder vader verder,
want op 8 september 1866 overlijdt de dan 27 jarige Bastiaan Willem
Hollaar op zijn schip, in de kom van de Leijen, bij Harelbeke (België).
Belangrijk voor de geschiedenis van het Modecentrum Bas Hollaar is
de op 20 maart 1865 geboren Anthonie.
Hij trouwt op 18 augustus 1887 met de op 18 november 1867 geboren
Aagje Konijnendijk.
Anthonie Hollaar handelde in 1888 al in textiel, dus eigenlijk kun je
zeggen dat de naam Hollaar al 127 jaar verbonden is aan textiel in
Oud-Beijerland.
Waarschijnlijk ging Anthonie Hollaar, zoals vele andere OudBeijerlanders, met paard en wagen langs de dorpen en boerderijen.
Om zo in de Hoeksche Waard garen, band en overige manufacturen
te verkopen.
Op 5 maart 1888 wordt in het huwelijk van Anthonie en Aagje een
zoon geboren.
Hij wordt vernoemd naar zijn grootvader Bastiaan Willem.
Na een huwelijk van amper 4 jaar overlijdt Aagje, 23 jaar oud,
op 27 april 1891.
De jonge Bastiaan Willem is dan pas 3 jaar oud.
Enkele jaren later ontmoet de jonge weduwnaar, de op 23 februari 1872
geboren, Lena van ’t Hof. Met haar trouwt hij op 9 augustus 1894.
Inmiddels heeft Anthonie Hollaar een winkel geopend aan de
Molendijk 74 (nu afgebroken t.b.v. de parkeerplaats van het modecentrum). Anthonie’s zoon, de jonge Bastiaan Willem, gaat bij zijn
vader in de textiel werken en leert daar het vak.
4
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Anthonie Hollaar verplaatst omstreeks 1912 zijn winkel van
Molendijk 74 naar Molendijk 6.
Deze winkel zal tot eind 60er jaren van de vorige eeuw, worden
e
voortgezet door zijn zonen uit het 2 huwelijk.

Bastiaan Willem Hollaar Az., 1888 – 1944

Bastiaan Willem Hollaar, zet achter zijn naam Anthoniesz.
Dit om onderscheid te maken met de handel van zijn oom, die ook
Bastiaan Willem Hollaar heet.
In het vervolg van het verhaal zullen wij hem Bas Hollaar Az. noemen.

www.hvobl.nl
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Als in het “Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde” van
zaterdag 4 juli 1914 een advertentie staat dat er op 8 en 15 juli drie
winkelpanden aan de Molendijk worden geveild komt de jonge Bas
Hollaar Az. in actie.
Hij wil namelijk een eigen manufacturenwinkel beginnen.
Het pand waar Bas Hollaar Az. zijn zin op heeft gezet, Molendijk 70,
is tot voor kort als bakkerij in gebruik geweest bij Cornelis de Vroedt.
Door de tussenkomst van enkele anderen komt Bas Hollaar Az.
op 22 januari 1915 in het bezit van het pand.

Advertentie in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde
van zaterdag 4 juli 1914
6
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Toch kan hij zijn nieuwe bezit niet direct betrekken want het pand is tot
3 mei 1915 verhuurd aan de weduwe Koks.
Als deze vertrekt kan Bas Hollaar Az. eindelijk zijn eigen winkel in
manufacturen aan de Molendijk 70, op 14 mei 1915 openen.
Start dan als zelfstandige onder de naam Bas Hollaar Az..
Hij gaat met paard en wagen, die hij huurt van zijn vader, zijn klanten
bezoeken in de dorpen van de Hoeksche Waard en is daarmee dus
indirect een concurrent van zijn vader geweest.

Op 10 juni 1915 trouwt de 27 jarige Bas Hollaar Az., in het Brabantse
Drongelen, met Anna Klazina Vos. Zij is geboren op 17 oktober 1892 in
Wijk (gemeente Wijk en Aalburg).
In 1916 op 12 juli wordt het gezin van Bas Hollaar Az. uitgebreid met
de geboorte van hun eerste zoon Anthonie Dirk, roepnaam Tonie.
Een jaar later, op 10 december 1917, wordt de 2e zoon, Dirk Anthonie,
geboren.
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Na het overlijden van zijn echtgenote Anna Klazina op 17 juli 1919 in
Drongelen, waar zij bij haar ouders thuis wordt verzorgd voor een
longontsteking, blijft Bas Hollaar achter met twee kleine kinderen.
Zijn zus Neeltje neemt dan de zorg voor de kinderen op zich.

Het pand met het donkere zonnescherm naast het slop is Molendijk 70 waar
Bas Hollaar Az. in 1915 zijn manufacturenhandel begon.
Foto omstreeks 1920.
8
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Ondertussen lopen de zaken goed, want op 22 maart 1922 vraagt
metselaar Fop de Groot, namens Bas Hollaar Az. aan het bestuur van
de polder en de gemeente, vergunning aan voor het verbouwen van zijn
winkel. Dit zal overigens niet de laatste verbouwing/nieuwbouw worden.

Volgens een advertentie, in het
“Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde”
van 7 maart 1924, verkoopt Bas Hollaar ook vitrage en japonstoffen.
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De verbouwde winkel Molendijk 70,
v.l.n.r.: Tonie Hollaar, Bastiaan Willem Hollaar Az., klant: mevr. Maarleveld.

Molendijk ca. 1910

Om verwarring met de winkel van zijn vader op de Molendijk te
voorkomen staat er als toevoeging bij zijn adres “bij de molen”,
refererend aan de molen die in die tijd aan het eind van de Molendijk,
bij de Zinkweg, heeft gestaan.
10
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Inpakpapier,
ca 1920 – 1935
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Bij de auto: Bas Hollaar Az.

Omstreeks 1927 wordt ook een automobiel aangeschaft om de clientèle
beter te kunnen bedienen.
Op 6 januari 1934 koopt Bas Hollaar Az. de panden Molendijk 62 en 64.
Architect A. Dekker uit Spijkenisse vraagt, namens Bas Hollaar Az. op
28 april 1934 bij het bestuur van de polder Oud-Beijerland en de
gemeente een vergunning aan, om de bestaande twee woningen en
wat bijgebouwen te kunnen afbreken, teneinde op die plek een nieuw
modemagazijn met woonhuis te mogen bouwen. Volgens de aanvraag
komt er een aparte afdeling herenconfectie op de begane grond.
Op de verdieping komt een afdeling damesconfectie en een woonhuis.
Onder het dak komen enkele slaapkamers en een kapokzolder.
Daarbij een garage aan de achterzijde aan het Gedempte Spui.
Na de goedkeuring start men met de werkzaamheden en wordt het
nieuwe winkelpand, 10.70 mtr. breed en 24.70 mtr. diep, doorlopend tot
aan het Gedempte Spui. De nieuwe winkel is voor die tijd een zeer
modern ontwerp, voorzien van centrale verwarming, elektrische
verlichting en een telefooncentrale.
Bas Hollaar Az. gaat in het nieuwe pand boven de winkel wonen.
De winkel Molendijk 70 blijft in gebruik voor de verkoop van meubelen
en vloerkleden.
12
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Het in 1934 gebouwde winkelpand, met uiterst links Molendijk 70.
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Het totale assortiment dat Bas Hollaar Az, in die tijd verkoopt bestaat
dus naast kleding, ook uit werkkleding, vitrage, karpetten en zelfs
meubelen. Ook zien we in advertenties dat per briefkaart besteld kan
worden en men het bestelde franco thuis afgeleverd krijgt.
Toen dus al ver vooruitlopend op de huidige internet winkels!

 2 februari 1940

 26 april 1940

 2 mei 1947

 7 september 1954
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De beide zonen van Bas Hollaar Az. komen, mede door het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog, ook in de zaak werken. Als op 15 januari
1941 zoon Dirk Anthonie, op 23 jarige leeftijd overlijdt, zetten vader Bas
Hollaar Az. en zoon Tonie de zaak samen voort.
Na het overlijden van Bas Holllaar Az., op 16 november 1944, komt
Tonie Hollaar alleen aan het hoofd van het bedrijf te staan.
Tonie Hollaar trouwt op 1 mei 1946 met Emma Maaike Bongers.
Zij gaan dan in het huis boven de winkel wonen.
In het gezin worden 4 kinderen geboren: Bastiaan Willem (1947), Anna
Klazina (1952), Frans Dirk Anthonie (1953) en Dirk Anthonie (1964).

Blad “Altijd Bezig”
4 april 1941
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Expansie en verbouwingen door de jaren heen.
Rond 1964 zijn de panden Molendijk 60- 64 en 70 in gebruik als
winkelpanden.
Het pand Molendijk 58 is tot 1965 in eigendom van een andere tak van
de familie Hollaar.
Als deze verhuizen komt dit pand in handen van Modecentrum Bas
Hollaar. Dit pand wordt verhuurd tot 1977.
Tussen de panden Molendijk 60- 64 en no. 70 is nog de kaashandel
van Jacob van Leenen gevestigd.
Als deze in 1966 vertrekt neemt Modecentrum Bas Hollaar het pand
over en komen in de voormalige kaaswinkel gordijnstoffen te hangen.
Na enkele jaren, in 1969, maakt architect C.J. Roos uit NieuwBeijerland een ontwerp voor een geheel vernieuwde winkel.
De bestaande winkel wordt grondig verbouwd en de eerder verworven
panden worden afgebroken en bij de nieuw ontworpen winkel
getrokken.
Er ontstaat nu een modern Modecentrum in deze voormalige panden.

Molendijk 70 – 68 en 64 – 60,

16
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Molendijk 60–64,

9 april 1969
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Lingerieafdeling
afd. gordijnen en dekbedden

Winkelinterieur

afd. vloerbedekking

afd. bedden

18
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Als het café Sport, Molendijk 47, in 1976 te koop komt, wordt dit
aangekocht door het Modecentrum Bas Hollaar en in gebruik genomen
als etalage en magazijn.
In 1984 wordt het oude café Sport verbouwd tot een vestiging van het
merk “Robe di Kappa”.
Op 13 mei 1992 opent Modecentrum Bas Hollaar in de Oost Voorstraat
27-28 een winkel voor jeans en casual onder de naam “Bazz”.
Gelijktijdig met de opening van de nieuwe “Bazz” wordt de “Robe di
Kappa” winkel, op de Molendijk, gesloten en het assortiment
ondergebracht in deze nieuwe vestiging “Bazz”.

“BAZZ” Oost Voorstraat 27 - 28 - februari 2011

www.hvobl.nl
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Molendijk 54 – 70

Nadat het Modecentrum in de loop der jaren ook de panden
Molendijk 54, 56 en 58 heeft kunnen verwerven, laten zij in 1977
architect C.J. Roos wederom een ontwerp maken.
De eerder aangekochte panden worden afgebroken en bij de
bestaande winkel Molendijk 60-70 getrokken.
Zo ontstaat er een volkomen nieuwe winkel die de voormalige
huisnummers Molendijk 54 - 70 beslaat.

Tijdens het Mode Gala van 1992 mocht
Modecentrum Bas Hollaar op 2 mei de
Fashion Award in ontvangst nemen.
De jury roemde de vakkennis,
de klachtenbehandeling, het inzicht in
mode en trends en de persoonlijke
benadering.
20
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Anthonie Dirk (Tonie) Hollaar

De expansie van het Modecentrum is nog niet afgelopen. In 1994 wil
men op de plaats waar de nieuw verworven panden Molendijk 50 en 52
staan een nieuw gedeelte aan de bestaande winkel bouwen om
daarmee de winkel uit te breiden.
Deze plannen worden verstoord door het overlijden, op 9 januari 1995,
van Anthonie Dirk (Tonie) Hollaar.
Hierdoor wordt pas in 1998 met de aanbouw gestart.
Inmiddels werken de zonen Bas vanaf 1968, Frans vanaf 1976 en Dick
Hollaar vanaf 1989, ook in de zaak en zetten het Modecentrum voort.

Molendijk 50 – 70, 2012
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Winkelinterieur 2015
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Winkelinterieur en koffiehoek 2015
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In 2002 worden de reeds eerder verworven panden aan de
Molendijk 72 - 82 gefaseerd afgebroken om daar een groot eigen
parkeerterrein te realiseren voor de klanten die, vanuit het hele land,
het Modecentrum bezoeken.
In 2015, als Modecentrum Bas Hollaar 100 jaar bestaat, is het
uitgegroeid tot een Modecentrum met een winkeloppervlak van 3500 m²
en 30 medewerkers. Met een uitgebreid assortiment merkkleding voor
heren- en damesmode en lingerie van vele bekende internationale
modemerken.
Hoewel er al lang geen meubelen, bedden en vloerzeil meer wordt
verkocht, blijft de vakkennis, klantvriendelijkheid en een ruim
assortiment kleding onveranderd.

Molendijk 50 – 70,
2015
24

www.hvobl.nl

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 18e jaargang nr. 57 – april 2015.

Beknopte genealogie familie Hollaar.
Bastiaan Willem Hollaar,
koopman/schipper, geboren te Spijkenisse op 30 augustus 1839,
overleden, op zijn schip te Harelbeke, België op 8 september 1866.
Hij trouwt op 20 februari 1862 te Oud-Beijerland met Neeltje Boender,
geboren te Zuid-Beijerland op 11 maart 1838,
dochter van Anthonie Boender en Maria van Nugteren.
Uit dit huwelijk worden geboren:
Neeltje
Anthonie
Bastiaan Willem

10 april
20 maart
25 december

1862
1865
1866

Anthonie Hollaar,
geboren 20 maart 1865, overleden op 26 november 1932.
Hij trouwt op 18 augustus 1887 met Aagje Konijnendijk, geboren te
Oud-Beijerland op 18 november 1867. Zij is overleden op 27 april 1891,
dochter van Cornelis Konijnendijk en Pleuntje van Dijk.
Uit dit huwelijk worden geboren:
Bastiaan Willem
Pleuntje
Neeltje

5 maart
23 november
21 april

1888,
1889
1891

overleden op 11 februari 1892.

Anthonie hertrouwt op 9 augustus 1894 met Lena van ’t Hof,
geboren op 23 februari 1872,
dochter van Isaak van ’t Hof en Jannetje Verhagen.
Uit dit huwelijk worden 5 kinderen geboren.

Bastiaan Willem Hollaar,
geboren 5 maart 1888, overleden op 16 november 1944.
Hij trouwt op10 juni 1915 te Drongelen met Anna Klazina Vos, geboren
te Wijk (Wijk en Aalburg) op 17 oktober 1892. Dochter van Dirk Vos en
Petronella Ambrosius. Zij is overleden op 17 juli 1919 te Drongelen.
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Uit dit huwelijk worden geboren:
Anthony Dirk
Dirk Anthonie

12 juli
10 december

1916
1917,

overleden op 15 januari 1941.

Anthony Dirk Hollaar,
geboren 12 juli 1916, overleden 9 januari 1995.
Hij trouwt op 1 mei 1946 met Emma Maaike Bongers,
geboren op 26 juli 1921, dochter van Frans Bongers en Anthonetta
Maaike Smit. Zij is overleden op 8 juli 2001.
Uit dit huwelijk worden geboren:
Bastiaan Willem
Anna Klazina
Frans Dirk Anthonie
Dirk Anthonie

1947
1952
1953
1964

de huidige directie van Modecentrum Bas Hollaar, Dick, Frans en Bas Hollaar
26
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Adverteerders

van de “Beijerlandsche Berichten” feliciteren

Modecentrum Bas Hollaar
Met het

jarig bestaan

Duifhuizen, lederwaren

Oud-Beijerland

H. Hoogvliet, schilders

Oud-Beijerland

De Jong, makelaardij

Oud-Beijerland

Kooijman, automobielbedrijf

Oud-Beijerland

Mako, cleaning service

Oud-Beijerland

Bert Roos, architecten

Oud-Beijerland

Schep, advocaten

Oud-Beijerland

Schep, hypotheekadvies

Oud-Beijerland

Wijntje, elektrotechnisch bureau

Oud-Beijerland
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Genoten van deze speciale uitgave?
U kunt de Historische Vereniging steunen door lid te worden
voor slecht € 13,50 per jaar.
Stuur onderstaande aanmeldingsstrook met uw gegevens
naar:
HVO,
Willem Vrijlandtstraat 75,
3262 GN Oud-Beijerland

Wilt u dit boekje niet beschadigen dan kunt u ook een
email sturen naar:
: a.groot21@upcmail.nl

Ook op onze website kunt u zich, middels het
contactformulier, aanmelden.
Hier vindt u meer informatie over onze vereniging.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Naam: ……………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………..
Postcode: ……………………………………………………………………
Woonplaats: ………………………………………………………………...
Tel.: …………………………………………………………………………..
Email: ………………………………………………………………………..
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