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Van de bestuurstafel. 

 
Naar aanleiding van 70 jaar bevrijding besteden wij in dit nummer van de 
Beijerlandse Berichten vooral aandacht aan “vergeten verhalen”.  
Over gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog,  zoals de inundatie in 1944 en 
de aanklacht en rehabilitatie van burgemeester J.C. Diepenhorst.  
 
Op 19 februari heeft onze vereniging een interessante lezing georganiseerd over 
de in ons dorp geboren schilder Philip van Dijk.  
In de rubriek “Info van uw HVO” op de pagina’s 21 en 22 kunt u hierover het 
verslag lezen. Burgemeester Klaas Tigelaar was op deze avond ook aanwezig 
en deed de verheugende mededeling over de twee nieuwe aankomende 
straatnamen, waarvan er één vernoemd gaat worden naar deze schilder.  
Ook dit kunt u op deze pagina’s lezen. 
 
Dankzij de samenwerking met Modecentrum Bas Hollaar ontvangt u deze keer, 
iets later dan gewend, een themanummer “Beijerlandsche Berichten”.  
Dit vanwege de viering van “100 jaar Modecentrum  Bas Hollaar”.  
Wij zijn erg blij met dit kleurige extra nummer van ons huisorgaan.  
Van dit themanummer is op 15 april het 1

e
 exemplaar overhandigd aan 

burgemeester Klaas Tigelaar.  
Ook hebben wij een film gemaakt, dit op verzoek van Modecentrum Bas Hollaar.  
Getiteld:  “Modecentrum Bas Hollaar, 100 Jaar door de jaren heen”.  
Geniet na het winkelen in de koffiehoek van deze film (met een kopje koffie of 
thee), welke doorlopend vertoond zal worden.  
 
U ziet onze vereniging is nog steeds volop in beweging.  
Ook dit jaar gaan wij weer verder met de filmmiddagen in de bibliotheek in de 
Steenenstraat. U kunt dan tevens ons historisch informatiepunt bezoeken en zien 
wat wij als vereniging zoal hebben bijeengebracht en tegelijkertijd uw foto’s of 
documenten afgeven zodat wij ze kunnen scannen of kopiëren.  
Welke u uiteraard weer spoedig terug krijgt. 
 

Op 29 oktober a.s. organiseren wij, in het Maranatha gebouw weer een 
stamppotavond (prakjesavond). 

 

Zet deze datum vast in uw agenda! 
 
Wij wensen u veel leesplezier met dit nummer. 

 
Het bestuur. 
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De bevrijding. 

Bron: Artikel ‘Tweemaal kwam de oorlog dichtbij’ – Nieuwsblad Hoeksche Waard,  
28 september 1977. 

 

Op 5 mei 1945 waren er hier overal Duitse troepen. Die dag 
was de beslissing gevallen en de capitulatie een feit. Hierop 
trokken de meeste Duitse troepen zich hier vandaan terug 
via Ridderkerk. Twee dagen later verscheen de 
“De Koerier” met een Engelse editie. Dit om de 
Canadese bevrijders die binnentrokken in hun 
eigen taal te begroeten. In die dagen was het gebouw van de Rijks-HBS 
in Oud-Beijerland opnieuw het commandocentrum, maar nu van de 
geallieerden, om de aftocht van de Duitse troepen te regelen. De oorlog 
in de Hoeksche Waard eindigde echter met een nieuw drama. Op 7 mei, 
twee dagen na het einde van alle beproevingen, stierf de Moeder van het 
Verzet, Catharina Traas, getroffen bij een zinloze wilde schietpartij van 
halfdronken soldaten van een Duitse pantserdivisie. Die nog niet waren 
vertrokken uit Oud-Beijerland. Zij kwamen weer terug, naar de stee van 
Traas, uit kwaadheid over de vrijlating van de groep mannen die zij 14 
dagen tevoren bij een overval op deze boerderij gevangen hadden 
genomen.  
Mevrouw Traas deed de deur open voor de soldaten en beantwoorde 
hun vragen. Die soldaten waren duidelijk niet tevreden met het antwoord! 
Juist toen zij haar voordeur weer dicht had gedaan schoten die Duitsers 
op haar deur, waar zij nog achter stond.  
Door deze schoten werd Mevrouw Catharina Traas-de Jager dodelijk 
getroffen. 
Haar naam is aan de historie van Oud-Beijerland verbonden door een 
straatnaam in het dorp.  
In donkere oorlogsdagen, bij de jaarwisseling 1944-1945 had Catharina 
Traas ‘s avonds buiten kijkend naar de sterrenhemel, over de vrijheid 
gesproken:  

“Wie zal de vrijheid beleven? Voor mij geeft het niet. Als de 
kinderen maar vrij zijn”. 

  “Als de kinderen maar vrij zijn ….”  
Daar bedoelde Catharina Traas ook het nageslacht van anderen mee. 

 
Haar hoop is vervuld 

De kinderen zijn vrij. De kinderen dat zijn wij. 

Catharina-Traas-de Jager  
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 “Verkenningsvliegtuig  voor de voedseldropping op 29 april 1945” 
 

Advertentie: 

rijwielplaatjes 
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In dit nummer hebben we gezocht naar “Vergeten Verhalen” 
over de  Tweede Wereldoorlog. 

 
Door Pieter Jan in ’t Veld. 

Inundatie. 
In dit vergeten verhaal gaat het over de inundatie van delen van de 
Hoeksche Waard  op bevel van de bezetter in 1944. 

Inundatie is: “het met opzet onder water zetten van land met als doel  
de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen”. 

Op woensdag 17 mei 1944 hebben de burgemeesters van de Hoeksche 
Waard, tijdens een bijeenkomst in Klaaswaal, bezoek gehad van 2 Duitse 
officieren van de Wehrmacht. In opdracht van Generaal Rommel kregen 
de burgemeesters opdracht palen te zetten op bepaalde delen van 
Hoeksche Waard. Bij weigering of onvoldoende medewerking zou tot 
inundatie en evacuatie van de bevolking worden overgegaan.  
 
Elke gemeente moest zelf voor de 
benodigde palen zorgen. 1)   
De burgemeesters geven aan dat geen 
gemeente in staat is om aan de gestelde 
eisen te voldoen, men tracht de zaak op de 
lange baan te schuiven. Wat niet lukt. 
De volgende dag, op 18 mei, nodigt 
burgemeester J.C. Diepenhorst van Oud-
Beijerland een aantal personen uit, 
waaronder vooraanstaande 
inwoners en veel land- en tuinbouwers, met 
het volgende bericht: 

“U wordt dringend verzocht 
aanwezig te willen zijn, aangezien zaken 
van zeer ingrijpende aard worden meegedeeld c.q. besproken”. 
De bijeenkomst is om 20.00 uur en zijn er ca. 100 personen op de 
uitnodiging van de burgemeester ingegaan. Onder hen de artsen Van 
Dongen en Boerman en de uit Goudswaard geëvacueerde Ds. E.J. 
Fokkema. De burgemeester doet verslag van hetgeen hem is 
opgedragen door de Duitse bezetter. In deze bijeenkomst, die volgens 
 
1) (“burgemeesters van Oud-Beijerland 1852-2005”, pag.125, verweerschrift 

burgemeester Diepenhorst)
 
 

Jacobus Cornelis Diepenhorst  
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de burgemeester een opiniërend  karakter had,  gaat het de 
burgemeester om de vraagstelling onderwater zetten of niet. Volgens de 
burgemeester is de mening van de aanwezige boeren van belang omdat 
onder water zetten grote consequentie heeft voor de oogst van 1944 die 
dan verloren gaat en bovendien zal het zoute water de grond voor jaren 
onvruchtbaar maken. Uiteindelijk waren alle aanwezigen het er over 
eens dat meewerken aan de Duitse eis de “beste oplossing” was. 
 Ds. Fokkema was een uitgesproken tegenstander van deze 
medewerking. 1) 
Uit de bijeenkomst wordt duidelijk dat de geëiste houten palen, die in de 
volksmond “Rommelasperges” werden genoemd, ca. 4-6 meter lang en 
tussen ca. 10-35 centimeter in doorsnee dienen te zijn.  
Zij moeten vervolgens op ca. 30 meter uit elkaar en ca. 1½ meter diep in 
de grond gezet worden. 
 
1)Verslag bijeenkomst historisch informatiepunt, gemeentebestuur doos 2, dossier 

Diepenhorst 
 

kaart uit het boek  “Uit Trouw geboren” – blz. 40. 
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De burgemeesters hebben daarna nog contact gezocht met de  
Commissaris in de Provincie maar ook die bemiddeling haalt niets uit. 
Uiteindelijk worden bomen gevorderd o.a. aan de Oud-Beijerlandsedijk 
en op de Beerenplaat. In de nacht van 22 op 23 mei  1944 zijn er een  
45-tal bomen op het land van landbouwer P. de Regt, die daar lagen om 
gezet te worden, door onbekenden doorgezaagd. Door de 
Sicherheitsdienst te Rotterdam is op 23 mei opdracht gegeven met  
100 burgers 60 gevelde bomen naar het land te dragen en te zetten.   
Dit moest voor 24 mei om 12.00 uur gereed zijn. 
 
Voor het doorzagen van de bomen op het land van De Regt is 
burgemeester Diepenhorst op 27 mei bij “den Beauftragte”  
(de opdracht gevende) voor Zuid-Holland ontboden.  
Deze beschouwde het doorzagen als een daad van sabotage. 
Burgemeester Diepenhorst probeerde zich eruit te praten dat dit wellicht 
een onbezonnen daad was van enige jeugdige personen, waar moeilijk 
de hele bevolking voor verantwoordelijk kon worden gehouden. Als dat 
zo zou zijn moet men hem hiervoor maar verantwoordelijk houden. 1) 
Van de 14000 palen, die er op het grondgebied van Oud-Beijerland 
geplaatst moesten worden, zijn er uiteindelijk slechts 2000 gezet. 
 
Later in dat jaar, op 16 oktober 1944, besluit burgemeester Diepenhorst 
onder te duiken. Uit wraak hebben de Duitsers zijn huis aan de 
Koninginneweg 102 in brand gestoken, waarna het volledig uitbrandde. 
Het is de familie Diepenhorst zelfs niet vergund om iets uit hun huis te 
halen. Als gevolg van het onderduiken is de burgemeester op 24 januari 
1945 door de Gevolmachtigde Rijkscommissaris ontslagen. 
 
Beschuldiging en rehabilitatie. 
Achteraf is burgemeester Diepenhorst door de illegaliteit (verzetsgroep 
Zinkweg) verweten dat hij, door het beleggen van de bijeenkomst in  
Maranatha, de verantwoordelijkheid wilde afschuiven.  
Verder verweet men hem gebrek aan moed tegenover de bezetter 
tijdens de oorlog.  
De illegaliteit verwachtte meer van burgemeester Diepenhorst, zeker als 
Lid van de zelfde gereformeerde kerk als de meeste leden van de 
verzetsgroep. 
 
1) (Brief burgemeester Diepenhorst aan de Commissaris van Zuid-Holland, 6 juni 1944.) 
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Direct na de bevrijding en in de verwarring van die tijd, wordt op 7 mei 
1945 op basis van de getuigenissen van de leden van de verzetsgroep 
Zinkweg, door het provinciaal bestuur het besluit genomen om 
burgemeester Diepenhorst tijdelijk te vervangen.  
Na het bekend worden van het besluit tot tijdelijke vervanging van 
burgemeester Diepenhorst komt er in Oud-Beijerland een actie op gang 
die uitmond in een rekest aan de Commissaris van de Koningin, 
ondertekend door ca. 120 inwoners.  
Los van dit rekest wenden zich ook enkele burgers zich tot de Koningin: 

“Alle twijfelen er niet aan dat bij een goed onderzoek 
burgemeester Diepenhorst in zijn volle eer hersteld zal worden 
wat tot heil dezer gemeente zal strekken”. 

De reacties uit de bevolking hebben succes want op 13 juli 1945 wordt 
het gewraakte schorsingsbesluit met terugwerkende kracht ingetrokken. 
Op 10 augustus 1945 wordt door de “Zuivering burgemeesters Zuid-
Holland” toch nog een klacht ingediend tegen de burgemeester. 
In een zeer uitgebreid verweerschrift van 21 augustus 1945 bestaande  
uit 21 punten en 5 bijlagen verweert hij zich tegen de aantijgingen. 
(“burgemeesters van Oud-Beijerland 1852-2005, pag. 122 t/m 130). 
 
Na nog een aantal vragen en een verhoor  heeft de Zuiveringscommissie 
op 22 november 1945 haar oordeel gereed en meld de Commissaris van 
de Koningin: “op grond van de verklaring is de commissie bij volstrekte 
meerderheid van stemmen, adviseert om tegen den heer Diepenhorst 
geen maatregelen met betrekking tot zuivering te nemen” 

 
Advertentie: 
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De minister van Binnenlandse zaken Dr. L.J.M. Beel heeft besloten: “dat 
geen aanleiding bestaat tegen u op grond van uw houding tijdens de 
bezetting een maatregel te nemen”. 
 
Bij Koninklijk Besluit van 21 augustus 1946, no. 4593, wordt 
burgemeester J.C. Diepenhorst herbenoemd als burgemeester van  
Oud-Beijerland. 
Bij raadsbesluit van 8 oktober 1973 is in de wijk Oosterse Gorzen een 
straat naar burgemeester Diepenhorst genoemd, 
 

.              “Burgemeester Diepenhorstsingel”                  .    
 

Advertentie: 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- Rijwiel (belasting) plaatjes- 

de plaatjes met een gat waren bestemd                      
voor de arme mensen 
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Lijdelijk Verzet. 

  Door Bram van Balen Blanken. 

 
Het is al weer een aantal jaren geleden, dat ik als Marshall dienst deed 
bij een zogenaamde bedrijvendag op de golfbaan.  
De taak van de Marshall is op te letten of iedereen zich op de baan 
gedraagt zoals het behoort en natuurlijk ook hulp verlenen waar dat 
nodig is. Er was iemand, die zijn knie bezeerd had en niet verder kon, 
dus door mij met het golfwagentje van de baan werd gehaald. 
Toen ik de man ontmoette leek het of ik hem eerder had gezien, maar 
dat kon natuurlijk niet. Toen ik naar zijn naam vroeg om hem af te 
melden bij de wedstrijdleiding viel het kwartje. De naam Strauss en zijn 
opa had een fotowinkel in Rotterdam en in Oud-Beijerland. In het pand 
op de Oostdijk, waar nu Pearle is gevestigd. Inderdaad, hij leek op zijn 
oma, die iedere zaterdag met de kinderen in de zaak was. 
Er kwam een leuk gesprek op gang over opa Strauss en gezien zijn 
Joodse afkomst, ook over zijn leven tijdens de oorlog. 
Zijn kleinzoon vertelde, dat opa in de oorlog niet op de voorgrond kon 
treden, maar toch kans zag een soort lijdelijk verzet tegen onze 
overweldigers te plegen. In het begin van de oorlog was iedere 
Nederlander boven de 16 jaar verplicht een Persoonsbewijs te hebben, 
uiteraard met pasfoto en vingerafdrukken. Vergelijkbaar met het huidige 
Identiteitsbewijs. Er was een kwetsbare groep mannen, die voor 
arbeidsdienst in Duitsland in aanmerking kwam, dus werd de leeftijd in 
veel gevallen vervalst of gelijk werd een vroeger geboortejaar 
opgenomen. De heer Strauss, die in die tijd de meeste pasfoto’s maakte, 
fixeerde de foto's moedwillig te lang, zodat deze zwarter werden en de 
mensen ouder over kwamen.  Hij deed dat consequent, dus ook die van 

de dames, die dat niet zo leuk 
vonden. 
Een lange tijd na de oorlog 
kwam dus aan het licht, dat 
de pasfoto's van Strauss niet zo 
donker waren, omdat de hij zijn 
vak niet verstond, maar dit 
moedwillig deed om onze vijand 
een klein beetje te dwarsbomen. 
 

. 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 18
e jaargang nr. 58 – april  2015. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

12 

 
Oorlogsherinneringen 6 november 1944. 

Door: P.C. van der Linden. 

 

Op maandagmiddag 6 november 1944 was ik met mijn schoolkameraad 
Leen van Hamburg aan het vissen in het z.g. Achterspui ongeveer ter 
hoogte van het pand Oostdijk 117. 
Staande aan de noordzijde van het Achterspui op het z.g. Kaagje, 
trachtten wij met voor die tijd gammel vistuig een zootje voorn te vangen 
totdat de betrekkelijke rust plotseling werd verstoord door het geluid van 
gierende vliegtuigmotoren, mitrailleurgeluid en ontploffende bommen, 
gevolgd door grote stof- en rookkolommen. 
Na dit inferno aan geluid en stof vonden wij ons versuft en onder de 
modder weer terug waarbij bleek dat tussen ons in een bomkrater was 
ontstaan als gevolg van de inslag van één der afgeworpen c.q. 
afgeschoten (raket)bom ook wel benoemd als splinterbom. De ontstane 
krater ter breedte van ongeveer 5 à 6 meter en behoorlijk diep stroomde 
gelijktijdig vol met water en modder waarmede wij rijkelijk werden 
besproeid. In de bocht tussen de Koninginneweg en Beneden Oostdijk 
waren eveneens twee bommen ingeslagen met als gevolg twee 
behoorlijk grote bomkraters in het wegdek. 
Bij het afgooien van de bommen is ook met boordkanonnen geschoten, 
kogel inslagen in de schoorsteen van de woning Ooststraat 58 zijn 
aangetroffen. Deze woning, destijds bewoond door de Fam. De Braber is 
later in de tijd gesloopt. 

Advertentie: 
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Tijdens dit gebeuren stond in de woning Oostdijk 117 aan de achterzijde, 
geleund over de onderdeur Mw.Tannetje van Sprang- van der Mast onze 
vis- vangpogingen gade te slaan waarbij zij dodelijk werd verwond door 
één van de rond vliegende bomscherven, hetgeen wij pas achteraf 
hebben vernomen.(1) 
Enigszins bekomen van de schrik renden wij naar huis via de route 
Scheepmakershaven, Oostdijk en Ooststraat, Prins Bernhardstraat naar 
de Emmastraat waar wij woonden. 
Onderweg zagen wij de totaal vernielde v.m. timmerwerkplaats van 
Albert van Eekelenburg,   met aangrenzende woning Oostdijk 92, toen 
bewoond door het echtpaar Pieter Hoogvliet en Sijmpje Booman, waarbij 
Pieter, die zich in deze werkplaats bevond, om het leven kwam slechts 
61 jaar oud. Volgens één der bewoners die destijds in die omgeving 
woonde was  die werkplaats door de Duitsers gevorderd t.b.v. de 
schoenmakerij van het Duitse leger. In de toen aanwezige  
emballage loods aan de 0oststraat achter de woningen nrs. 58-62, 
veilingloods, was op dat moment een veldkeuken van het Duitse leger 
gevestigd waarbij één der Duitse militairen dodelijk is verwond en later is 
overleden. 
Op die zelfde tijd is als gevolg van dit bombardement  Johan 
Waardenburg van de Oostdijk nr.60 of 64 fietsend in de Ooststraat ter 
hoogte van huisnr.48 zwaar gewond geraakt, heeft nog kans gezien naar 
Dokter Kroesen te fietsen maar is op 19 november 1944 in de leeftijd van 
35 jaar alsnog in Rotterdam aan zijn verwondingen overleden. 
Ook is toen dhr. Stolk van de Oostdijk 98, bewoner van het naast 
gelegen getroffen pand  gewond geraakt . 
De paniek en onrust onder de bevolking was groot en er was veel 
schade aan de omliggende panden in de vorm van gebroken ruiten, 
afgekomen dakpannen vooral nadat later op die dag een aantal jacht-
bommenwerpers laag over het getroffen gebied vlogen. 
In het Spui,  ter hoogte van z.g. Roggeplaatje lagen in die tijd een tweetal 
graanelevators en een zestal z.g. modderbakken (onderlossers) voor 
anker. Laatst genoemde vaartuigen werden door de Duitsers als 
pontonschepen gebruikt. 
In hoeverre deze als doel voor dit bombardement zijn aangemerkt is 
gissen gelet op de redelijk grote afstand van de inslagen en beschieting 
ons nooit duidelijk geworden. 
 (1)Tannetje van Sprang -  van der Mast was afkomstig uit Stad aan  
‘t Haringvliet en werd slechts 49 jaar. 
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Het oorlogsdrama van een kleindochter van  
Salomon Hollander, 

geboren in Oud-Beijerland. 
 

Gegevens van Carla de Jong- van der Schoor. 
Bewerkt door Alie van den Berg en Dineke Dijkshoorn-Bison. 

 

Juda Hollander kwam in 1833 vanuit zijn geboortestad Den Haag, waar 
hij op 25 februari 1806 ter wereld kwam, naar Oud-Beijerland. 
Hij trouwde op 4 april 1837 in Geertruidenberg met, de daar op 2 maart 
1811 geboren, Magdalena Kalker. 
Salomon Hollander werd op 11 oktober 1840 in Oud-Beijerland geboren 
als de zoon van de winkeliers Juda en Magdalena Hollander-Kalker. 
Salomon trouwde op 9 augustus 1865 met, de op 12 juli 1845 in Breda 
geboren, Esther Pauline Moerel. 
Hun dochter, Magdalena Esther, werd op 6 augustus 1873 in Rotterdam 
geboren. 
Magdalena Hollander trouwde, op 12 juli 1900 in Rotterdam, met  
David Polak. Hij werd in Groningen op 27 december 1871 geboren en 

was een telg van het 
Likeurstokerij en 
limonadefabriek  
(Ranja) geslacht 
C.Polak. 
Magdalena en David 
gingen in Groningen 
wonen waar, op  
22 april 1901, hun 
dochter Bertha Davida  
werd geboren. 
 
Bertha – afgestudeerd 

als juriste - trouwde vervolgens op 28 februari 1929 met, de in Rotterdam 
op 20 december 1897 geboren, George Stephan de Kadt.  
Als chemicus speelde Ir. G.S. de Kadt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van de Coöperatieve Condens fabriek in Leeuwarden,  
de voorloper van de Friesche Vlag.  In het begin van de Tweede 
Wereldoorlog kreeg hij van Jan Spiekhout, een collega employé, het  
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aanbod om met zijn gezin (inmiddels hadden zij reeds 5 kinderen) onder 
te duiken.  
Hij durfde dit niet aan en probeert, op 20 juli 1942, met zijn gezin 
zelfmoord  te plegen door gasverstikking. 
Hierbij kwamen de vader en moeder en 4 van hun 5 kinderen,  
Paulina Esther - 12 jaar, Esther Ribka - 10 jaar, Hanna Ruth -7 jaar en 
Abraham Michael - 4 jaar, om.  
Hun 5

e
 kind, zoon David Jan-  geboren op 30 oktober 1941,  werd door 

de hulp van het gezin, Annie Seyffers, levend gevonden. Het kind was 
door zijn ouders voor het open raam gezet!  
Annie nam David mee en is met hem 
ondergedoken. 
De Duitsers hebben het gezin ’s morgens  
om half acht in alle vroegte begraven… 
Zij werden later her- begraven op de 
Joodse begraafplaats in Leeuwarden.  
Op hun grafsteen staat:  “Hier rusten – 
gevolgd door de namen- bemind en 
betreurd door allen die hen gekend 
hebben”. 
Bertha Davida de Kadt-Polak, de 
kleindochter van Salomon Hollander, 
kwam dus op deze manier aan haar eind. 
 
Later is David Jan de Kadt, in Californië opgevoed door zijn grootvader, 
op 5 februari 1965 in New York overleden door een ongeluk. 

Advertentie: 
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Adrianus Groenewoud kwam niet meer thuis... 
Zijn zus, Nel Kooijman-Groenewoud, vertelt ons dit verhaal 

 ter nagedachtenis aan haar broer Adrianus. 
 

Adrianus Groenewoud werd geboren op 11 november 
1924 in de Kerkstraat  als zoon van Willem Groenewoud 
en Janna Bijl.  
Hij werkte bij Davo als bezorger. In de oorlog moesten er 
mensen naar Duitsland om te gaan werken en hij ging. 
Want er was geen werk meer hier, dus was hij blij dat hij 
werk kreeg aangeboden. In 1942 is hij met de tram naar 
Rotterdam vertrokken en vandaar is hij naar kamp Westerbork gegaan. 
Natuurlijk schreef hij diverse brieven naar huis, in Oud-Beijerland. Deze 
brieven zijn nog in het bezit van de familie, maar willen deze niet 
gepubliceerd zien. Het  zijn brieven met de data: 27 december 1942,  
4 april 1943, 1 juli 1943 en de brief die hij op 15 december 1943 schreef 
móest in het Duits! Zijn laatste brief ontvingen zijn ouders op 24 januari 
1944. Later kwam hij in kamp Neuengamme terecht waar hij op 18 
februari 1944 is gestorven. Wat er is gebeurd en hoe hij deze laatste 
oorlogsperiode periode heeft beleefd, zal altijd een open vraag blijven. 
De  juiste doodsoorzaak is niet bekend, dit kan door longontsteking zijn 
geweest of door een bombardement op het kamp. 
 
Volgens het slachtofferregister van de Oorlogsgraven Stichting zijn er nog  
3 andere personen omgekomen in Duitsland (geb. in Oud-Beijerland): 
1. J.l. de Ruiter, geb.27-11-1916- overl.: in Berlijn-Tegel op 26-11-1943 
2. C.J.Waardenburg, geb.24-08-1924- overl.: in Kiel op 03-04-1945 
3. J.Lagerwerf, geb.24-04-1904- overl.: in Kiel op 14-05-1943. (red.) 

Advertentie 
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Advertentie: 
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Oorlogsherinneringen Donderdag 12 Oktober 1944. 
Door: P.C. van der Linden. 

 
Het was herfst de zon was reeds bezig de wereld te beschijnen en het 
was kort na dolle Dinsdag en al met al een spannende tijd waarin wij als 
schoolgaande jeugd leefden. 
 
Op de Oostkade waren de leerlingen van de ambachtsschool ruim voor 
de aanvangstijd van de lessen nabij en voor het schoolgebouw 
aanwezig. 

Wij stonden met nog wat klasgenoten voor de ingang van de 
fabriek van Van Overhagen bij een gekantelde paardenwagen van de 
vrachtrijder Bram Troost beladen met balen “bries” te kijken hoe het 
paard uit het tuigage werd bevrijd. Dit was naast het huis van de familie 
Merkx. 

Op dat moment, het was zo rond 8.15 uur hoorden wij het geratel 
van mitrailleurs, het gierend geluid van vliegtuigen en een daverende 
ontploffing van een bom die was ingeslagen in het woonhuis van de 
familie Merkx aan de Oostkade vergezeld van een grote opstijgende 
rook-stofkolom die de directe omgeving vervulde en vervuilde waarbij de 
woning vrijwel geheel is vernield. 
Meubilair en huisraad kwam op straat terecht waarbij ik mij herinner dat 
de piano van de Fam. Merkx boven in de kruin van een voor de woning 
staande kastanjeboom terecht kwam en bleef hangen. 

Ook aan de woningen van de heren K. en G.Visser alsmede de 
fabriek van Van Overhagen ontstond veel schade aan de 
dakbedekkingen en de beglazingen, zo ook in de verdere omgeving. 

Zeer geschrokken en ontdaan vluchtten wij in eerste instantie de 
fabriek van Van Overhagen in waar wij bij binnenkomst werden bedolven 
onder een muur van opgestapelde balen met jute zakken waarna we 
naar buiten en richting de hoofdingang van de school zijn gerend. 
Terwijl wij de school invluchtten ontplofte er een bom vlak achter het 
gebouw ter hoogte van lokaal 4 met als gevolg nog meer glasschade en 
schade aan de Houtzagerij van Merkx en een bomkrater in het terrein 
naast de houtopslag. 

Na het opheffen van het luchtalarm, na de telling van de leraren 
en leerlingen en de controle op eventueel bekomen letsels mochten wij 
naar huis met de boodschap van de toenmalige directeur, dhr. Sierdsma,  
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er zijn voorlopig geen lessen, maak thuis huiswerk! Bij het naar huis 
gaan moesten wij met een boog om de ontstane ravage van het 
bombardement heen waarbij wij werden geconfronteerd met de 
aanwezigheid van een zwaar gewonde Duitse officier liggend op een 
brancard. Zwart van het stof arriveerde ik op het thuisadres bij mijn, tot 
dan, zeer ongeruste ouders. 
Dit gebeuren heeft  veel schrik, angst en onrust teweeg gebracht onder 
de bevolking van ons dorp. 
Het hele gezin Merkx, bestaande uit Johannes Hendrikus-  45 jaar, zijn 
vrouw Petronella Maria Heshof-32 jaar, zoon Adrianus Gijsbertus – 8 jaar 
en dochters Elizabeth Petronella – 6 jaar en Petronella Maria – 5 jaar, 
was gedood. Evenals 2 logees afkomstig uit Den Bommel nl. Antonia 
Maria Vervloed-14 jaar en Jacobus Cornelis Vervloed-10 jaar. Zij zijn 
begraven op de R.K. begraafplaats in Oud-Beijerland. 
Wrang was ook toen later bij het opruimen  van de puin in het onderhuis 
c.q. kelderruimte de konijnen van de kinderen Merkx levend zijn 
aangetroffen. 

Ook de hulp van de familie Visser, de 56 jarige weduwe  
Adriana van Dam-Herewijnen werd gedood. 

In hoeverre deze  bomaanval bedoeld was om de bezetter 
schade toe te brengen in verband met de aanwezigheid van 
modderbakken (onderlossers) en elevators in het Spui dan wel de toen 
aanwezige conservenfabriek aan de Oostkade, zal altijd wel een raadsel 
blijven. 

Advertentie:  
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          Info van uw HVO.                              Door Dineke Dijkshoorn-Bison. 

 
          Januari: 8 januari was weer de opening van het HIP.  
          De opheffing van NCVB/ Passage.  Per 1 januari 2015 is de   
          vrouwenorganisatie “De Passage”, voorheen NCVB opgeheven. 
          Onze vereniging heeft het archief, wat terug gaat tot de oprichting 
in 1952 kunnen verwerven. In het archief bevinden zich notulen van 
zowel bestuur als ledenvergaderingen en jaarprogramma`s. Ook de 
toespraken bij verschillende jubilea. Een stuk over de historie van deze 
organisatie, maar ook een groot fotoarchief met o.a. veel foto`s  van de 
reisjes van het “dames comité bejaarden” van de NCVB. 
Februari: 12 februari was er weer de opening van het HIP. Ditmaal was 
er weer een nieuwe film gereed. “Ansichtkaarten met de groeten uit  
Oud-Beijerland van de Historische Vereniging”. Hier waren ongeveer  
80 mensen op af gekomen. Men vond het een bijzonder geslaagde film 
en de complimenten nadien doen goed! 
Deze middag is er weer een nieuw lid ingeschreven.  
Op 19 februari was de “Algemene Leden Vergadering” (ALV).  
Op deze avond is gevraagd uw Emailadres door te geven.  
Wegens tijdgebrek heeft niet iedereen dit kunnen doen.  
U kunt uw mailadres alsnog doorgeven – zie pagina 2. 
Achtereenvolgens de ledenvergadering werd een interessante lezing 
gehouden door mevrouw Geerte Broersma, kunsthistorica, over de in 
Oud-Beijerland geboren kunstschilder: 
 

 Philip van Dijk,  die leefde van 1683 tot 1753. 

 

Alvorens deze lezing verwelkomt onze 
voorzitter, Pieter Jan in ’t Veld in de druk 
bezochte Maranatha zaal, de aanwezigen met 
een openingswoord en nodigt burgemeester 
Tigelaar aan de spreektafel uit, welke een 
belangrijke mededeling heeft!  
Burgemeester Tigelaar maakt bekend dat in het nieuwbouwproject, bij de 
Egmontshof, géén Anton Pieck hof komt, zoals eerst was besloten door 
de  straatnamencommissie, 
maar een:  
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De bekendmaking kreeg een warm applaus van de liefhebbers van de 
historie.  
Dit tot grote tevredenheid van onze voorzitter Pieter Jan in ’t Veld, die 
zich hiervoor sterk heeft ingezet.  
Er komen daar overigens 2 nieuwe straten, de genoemde  
“Philip van Dijk hof” en de andere straat gaat Rembrandtplein heten.  
Maar er is nog een nieuwe straat: de Rubensdreef. 

Geerte Broersma, kunsthistorica,  
hield een wervelende lezing over, deze ietwat vergeten, 
Philip van Dijk. Veel 18

e
 eeuwse schilders staan volgens 

haar onterecht een beetje in de schaduw van de grote 
meesters uit de Gouden Eeuw. Ze prees het fijnzinnige, 
rijk gedetailleerde en elegante werk van Van Dijk. Ook 
hoe hij, net als Rembrandt, de lichtinvallen in de 
perfectie beheerste. Zij toonde, met een beamer, tal van 
afbeeldingen van zijn schilderijen. Overigens zijn veel 
van zijn schilderijen niet groter dan een A4tje! Van Dijk was niet alleen 
een begaafd schilder, hij bezat ook handelsgeest. Hij vestigde zich, na 
zijn huwelijk, in Middelburg. In die streek werkten relatief weinig 

schilders. Dat legde hem geen 
windeieren. Daar kreeg hij van 
vooraanstaande families 
opdrachten voor familieportretten 
en ander schilderwerk.  

Dankzij zijn talent en kunde was hij zijn hele 
leven al een rijk en beroemd man. Dat zijn 
eigen schilderijen toen al veel geld opbrach-
ten was vrij zeldzaam. Later ging hij in de 
kunsthandel, adviseerde en kocht kunstwer-

ken aan voor rijke families. Zo bewoog hij zich in  de 
hoogste kringen. Philip deed zelfs aankopen voor 
stadhouder Willem IV. Daar is veel  
correspondentie van bewaard gebleven.  

Broersma besloot dat je kunt stellen dat 
Van Dijk aan de wieg heeft gestaan van de collectie 
in het Haagse Mauritshuis. 

 Deze avond mochten we 9 nieuwe leden inschrijven!  

Een 100 gulden biljet dat van      
1931 tot 1945 in Nederland is 
gebruikt.  De afbeeldingen zijn 
van een schilderij van Philip van 
Dijk.   “De luitspeelster”.     

Geerte Broersma, 
kunsthistorica 

Er werd nog druk 
nagepraat...  
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Wie weet het antwoord? 

 
De Historische Vereniging 
kreeg onlangs deze 
schoenlepel te zien, met daarin de volgende tekst gestanst:   

“K.M. Doolaard het soliedste adres voor  
dames heeren en kinderschoeisel Molendijk 2 Oud-Beijerland” 

Nu weten we uit onderzoek dat al in 1850 op Molendijk 2 bakker 
Bochove was gevestigd. In het handelsadresboek van de Kamer van 
Koophandel 1925 en 1926, vindt men geen bewijs dat er toen wel of 
geen schoenhandel met deze naam is geweest.  
Ook oude telefoonboeken en het geraadpleegde woonregister geven  
geen uitsluitsel op dit adres met deze naam. 
Ook  weten we dat er een zekere Koenraad Marinus Doolaard in de 
periode 15 mei 1946 t/m 15 december 1959 een groentezaak heeft 
gehad aan de Molendijk 38.  
Maar het gaat hier over een schoenhandel!? 
Dus wie weet hier iets over te vertellen. 

Uw reacties zien we graag tegemoet. 
 

 
Advertentie: 
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Aanwinsten:  

 
B-S-023    Willem Slootmaker en zijn vrienden, door B.Hooghwerf,  
                 uitg. Den Hertog, Houten, 2014 
B-K-013    Aan de Slag met Kadastrale Archieven, door M.Verheijen. 
                 Uitg. Dienst voor Kadaster en Openbare registers,  Apeldoorn, 
  2014 
B-D-005   Van dokters en dorpen , jubileumboek ter gelegenheid van    
                 het  100 jarig  bestaan van de afdeling Zuid-Hollandse   
                 Eilanden van de Kon.Ned.Maatschappij tot bevordering der  
                 Geneeskunst, redactie D.L.Blonk  (1984) 
B-E-010    Egmond en Oranje – treurspel over Graaf Egmond, Prins  
                 van  Gaveren en Willem van Oranje, door Goethe, uitg. 
                 Wereld bibliotheek, 1949  Amsterdam/Antwerpen 
B-J-006    Het geslacht de JONG uit de Hoeksche Waard 1600-1990      
                 door J.L.Verhoeven en A.P.van der Hoek, uit 1990 
CD-119     “Afbeeldingen en de levensbeschrijvingen van de “heere en           
    graven van Egmondt” door Wim Schmeltzer 
CD-120     “Van Egmonds Wapen” door Thijs Postma 
CD-121     Presentatie HW Wonen-100 jaar Volkshuisvesting in de  
                 Hoeksche Waard door de heer B.C.Pluimert, directeur op  
                 16 oktober 2014 
CD-122     Alex den Boer op het van Oeckelenorgel in Oud-Beijerland, 
                 muziek rond zijn 40 jarig jubileum. 2014 
DVD-123  Stedenspel, 23 november 1979 --- Oud-Beijerland tegen 
                 Hefshuizen (105 minuten) 
CD-124     “De mens centraal” Concert van de Kon.Mil.Kapel “Johan  
                  Willem Friso” t.g.v. 200 jaar Kon.Landmacht , 2014 
DVD-125   Molenplein. Raap-rapport, plan Beneden Molendijk,   
                  Archeologisch onderzoek 
DVD-126   1959 – 400 jaar Oud-Beijerland foto’s door dhr Peters 
DVD-127   Ansichtkaarten met de groeten uit Oud-Beijerland van de  
                  Historische Vereniging 
DVD- 128  “Charmony”, NCRV uitzending-nov.1978-  waar 
                   muziekvereniging “De Bazuin” een aandeel in heeft  
Archief van vrouwenvereniging “De Passage”. –zie voor toelichting in de 
rubriek “Info van uw HVO”.  
  


