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De HISTORISCHE VERENIGING Oud-Beijerland 
Opgericht op 30 september 1997 

 

Oud-Beijerlandsche Berichten 
 
U kunt al lid worden voor € 12,50 per jaar. U mag dan onze 
ledenvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen, 
u kunt dan ook deelnemen aan de diverse werkgroepen. 
 
Wilt U ons alleen als donateur steunen dan kan dit vanaf  
€ 8,50 per jaar. U ontvangt dan 4 keer per jaar onze  
Oud-Beijerlandsche Berichten en 1 maal per jaar nodigen 
wij U uit op onze jaarlijkse bijeenkomst, waar een 
gastspreker wordt uitgenodigd die deze avond met 
Historisch materiaal en/of verhalen komt opluisteren.  
 
Het bestuur: 
 
Voorzitter: C.de Jong  
Vice-voorzitter: P.J. in ’t Veld                  
Secretaris : A.W. de Groot              
Penn.meester D.H. v.d. Linden     
lid: D.Dijkshoorn-Bison 
 
Adres secretariaat :   Willem Vrijlandtstraat  75  
                                                     3262 GN  Oud-Beijerland 
 
Adres redactie :              Pr. Hendrikstraat  29        
                                                           3262 ST   Oud-Beijerland 
 

Onze website is: www.hvobl.nl 
 

� 

 
0186-617229 
0186-617523 
0186-615425 
0186-614932 
0186-613707 
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Van de bestuurstafel. 

 
De afgelopen maanden zijn er tal van activiteiten binnen de 
vereniging geweest. 
Op 8 september hebben wij met een kraam op de jaarmarkt 
gestaan, we hebben daar veel boeken verkocht en   
28 nieuwe donateurs in mogen schrijven. 
Mensen doe ook eens allemaal je best en maak je buren  of 
je vrienden  donateur van onze vereniging. 
Zorg dat wij als vereniging goed kunnen zien dat we dit jaar 
ons 10 jarig bestaan vieren door het aantal donateurs te 
laten verdubbelen. Alvast bedankt. 
 
Op 26 september is het eerste exemplaar van het boek 
“van Kraayenbosch tot Havenkwartier” uitgereikt aan de 
heer Koenraad Visser. 
Het boek is zo succesvol dat het binnen enkele weken 
uitverkocht was. 
 
Op 18 oktober vierden we ons 10 jarig bestaan door onze 
leden en donateurs uit te nodigen om een gezellige avond, 
met oud-Hollandse kost, gehouden in het Maranatha 
gebouw. 
Deze avond werd door de “Theaterbende “opgevrolijkt. 
 
Doordat we al deze activiteiten hebben gehad is er  
1 uitgave van ons blad “Oud-Beijerlandsche Berichten” 
niet verschenen, daarom nu een  extra dik nummer. 
 

Het Bestuur wenst U goede kerstdagen toe en een 
gezond 2008. 
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Het heerlijke Oudhollandse buffet op de feestavond van ons 10 jarig bestaan  

op 18 oktober 2007. 
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Ambachtsheren en Ambachtsvrouwen. 

 
Deel II 
 
De Staten van Holland lieten zich door een rentmeester 
vertegenwoordigen. Dit was in 1654 Gilles Pandelaert. 
Zijn jonkheer, Andries Hessel de Dinther was baljuw en 
dijkgraaf. 
Van 1705 tot 1724 was één van de vertegenwoordigers van 
de Edel Hoogmogende Heren in Den Haag Cornelis 
Ascanius van Sypestein tot Sypestein, dijkgraaf van Oud- 
en Nieuw- Beijerland, baljuw en tevens schout van de drie 
Beijerlanden. 
Hij maakte zich schuldig aan corruptie en machtsmisbruik. 
Toen tijdens de Spaanse successieoorlog op last van de 
Staten bededagen uitgeschreven werden, eiste hij, dat ze 
gehouden werden op woensdagavond om 6 uur, gedurende 
die tijd moest het hele bedrijfsleven stilstaan en alle 
plaatsen van vermaak gesloten worden. 
De predikanten stoorden zich daar, zeer terecht, niet aan 
en hielden de bedstonden in overeenstemming met de 
bedoeling, op zondagavond, zodat niemand in zijn 
bezigheden gestoord werd, alleen de herbergen bleven 
gesloten. 
Ascanius ging toen op woensdagavond op pad met twee 
van zijn dienaren om de boeren die aan het werk waren, te 
bekeuren. Het gerecht gaf hem echter geen gelijk, zodat hij 
de boetes, waarvan hij gedeeltelijk de opbrengst zou  
ontvangen, niet kon innen. Ook in criminele zaken 
verwaarloosde deze man zijn plicht. 
Hij pleegde zelfs chantage. 
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Uiteindelijk kwamen er zoveel klachten binnen bij het Hof 
van Holland, dat hij uit zijn ambt werd ontzet en “inhabel” 
Verklaard werd, d.w.z. dat hij nooit meer een ambt ten 
dienste van het land mocht bekleden. 
Daarna waren er diverse bestuurders tot 1734. 
Toen werd Jan de Cerff  Heer van Oud-Beijerland. 
Hij was rond 1688 geboren en was ook heer van 
Demmerich en Vinkeveen. Hij was koopman en woonde op 
de Keizersgracht te Amsterdam. Hij was Nederduits 
gereformeerd en overleed in 1752. 
Zijn schoonzus Catharina Nutges werd toen 
Ambachtsvrouwe. 
 
Na haar dood werd Nicolaas Verschaack Ambachtsheer. 
De familieleden van Jan de Cerff waren het hier echter niet 
mee eens en spanden een proces aan tegen hem en Jacob 
de Geus die de nagelaten goederen van Catharina Nutges 
in bezit hadden genomen. Hierin zat ook de nalatenschap 
van Jan de Cerff. 
De familieleden stelden dat dit in strijd was met de 
testamentaire bepalingen van J. de Cerff. 
Bij sententie van de Hoge Raad werden ze in het gelijk 
gesteld. Er werd bepaald dat Johannes Martinus van 
Harlingen op 5 mei 1758 met de Ambachtsheerlijkheid zou 
worden beleend. Deze Johannes Martinus van Harlingen 
bleef van 1759 tot zijn dood in 1768 in het bezit van de 
Heerlijkheid.In de laatste jaren van zijn leven emigreerde  
hij  naar Noord-Amerika, vestigde zich te  New York en was 
eigenaar van een boerderij in New Brunswick. 
Hierna kwam het beheer van de Ambachtsheerlijkheid in 
1762 in handen van Jacoba Catharina van Schoonhoven,  
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zij werd geboren  op 26 november 1717  te Rotterdam en 
was getrouwd met Pieter Meerman op 13 december 1740. 
Na zijn overlijden werd zij automatisch ambachtsvrouwe. 
Jacoba was tevens vrouwe van Piershil. Ze overleed op 21 
januari 1794 te Den Haag. Na haar overlijden werd hun 
schoonzoon Claudius van Staal ambachtsheer. 
Hij was ook burgemeester van Rotterdam en gehuwd met 
Hillegonda Petronella Meerman, hun dochter. 
Claudius van Staal was o.a. eigenaar van het landgoed 
Voor linden, grenzend aan de Wassenaarse duinen. 
Na zijn overlijden in 1796 ging het recht van ambachtsheer 
over op Abraham Willem van der Staal, geboren op 29 
maart 1772, hun zoon, die dit op zijn beurt weer deed tot 
zijn overlijden op 9 maart 1821. 
Zijn douariere ( weduwe van adel) was Chartlotte 
Alexandrine , Barones van Heeckeren van Enghuizen. 
geboren op 30 april 1783 te Breda  met wie hij op 13 januari 
1801 te Enghuizen was getrouwd. 
Zij overleed op 12 oktober 1828 te Parijs. 
Haar vader was Evert Frederik , Baron van Heeckeren, 
geboren 23 december 1755 te Arnhem, Majoor van 
Beverweerd en haar moeder was Henriette Johanna 
Suzanna Maria van Nassau Lalecq, geboren 28 oktober 
1764. Zij was een dochter van Hendrik Carel van Nassau 
en Johanna Gevaerts. 
Dit geslacht van Heeckeren bezat al heel lang het landgoed 
Wildbaan bij Arnhem. 
Later werd deze naam van Wildbaan veranderd in 
Sonsbeek. 
 
Wordt vervolgd. 

                                                                  Carla de Jong. 
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Overgenomen uit “Ons voorgeslacht”, met toestemming van de schrijver van het stuk  

dhr. K.J. Slijkerman. 
 
Een geleerde vrouw te Oud-Beijerland anno 1687 
Vermeldingen van vrouwen die een wetenschappelijke 
opleiding hebben genoten  zijn in vroeger eeuwen schaars. 
Zeker in een landelijk gebied als de Hoeksche Waard. 
In 1687  woonde te Oud-Beijerland zo’n geleerde dame. 
Op 2 juni 1687 sloten juffrouw Maria van Rijnevelt, 
meesteresse in medicijnen, jegenwoordich residerentie 
(residentie) houdende in den dorpe van Oudbeijerlandt en 
Jan Pieters Westdijck, wonende in de Group, voor schout 
en schepenen van Westmaas een kontrakt waarin Maria 
beloofde “met Godts hulpe” Neeltje Cornelis, de huisvrouw 
van Westdijck,“ te genesen ende cureren vande 
lammichtheyit  haren lichaems, soodanigh ten minsten, dat 
de patiente te voet hare kerckgangh sal comen doen(doch 
wert hier buyten gesloten 1 genesen ende herstellen van 
hare lamme handt) ende sii haest de voorn. Patiente hare 
kerckgangh sal hebben gedaen,sal de eerste 
comparante(juff. Van Rijnvelt) voor haer meesterloon ende  
conste midsgaders, voor de geleverde medicamenten”18  
Carolische guldens ontvangen. Indien de patiente niet zou 
genesen zou de juffrouw geen stuiver mogen eigen, 
evenmin als de patiente voor het genesen en voor het doen 
van haar kerkgangh zou komen te overlijden. 
Opmerkelijk is dar deze geleerde vrouw vrij hulpeloos haar 
handtekening plaatste. Zo slecht leesbaar zelfs dat de 
secretaris er onder schreef “dese caracters zijn geschreven 
met eyge handt marya van rijnevelt voornmt. 
Uit: Oud-rechtelijk archief Westmaas inv.5, akte  
d.d.2-6-1687. 
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Het Oude Postkantoor 2. 

 
Op het artikel over het oude postkantoor in de vorige 
uitgave van de Oud-Beijerlandsche berichten, ontvingen wij 
een reactie van ons lid de heer J Schipper. 
Onderstaand hier de reactie van de heer J.Schipper: 
 
 “Je schrijft in dit artikel dat de overval door de 
verzetsgroep “Zinkweg” is gepleegd en dat is niet helemaal 
juist. De verzetsgroep “Zinkweg” heeft weliswaar 
meegewerkt aan de overval, maar deze is voorbereid en 
uitgevoerd door een groep onder leiding van de bekende 
Drentse verzetsstrijder Johannes Post, die zijn 
hoofdkwartier had in Rijnsburg. De daadwerkelijke overval 
is gepleegd door Nico de Regt – die kort tevoren was 
ondergedoken op de boerderij van Traas, aan de Zinkweg – 
Piet Dourelijn en Jan Hensen. De wel tot de verzetsgroep 
“Zinkweg” behorende Arie Vermaas, Ko van Strien en 
Marien Traas hielden de wacht buiten het postkantoor en 
zorgden samen met de als man verklede Barendrechtse 
verzetsstrijdster Jaan Jiskoot voor het vervoer van de 
buitgemaakte bonkaarten en het geld, Ook de 
postambtenaar Aart Andeweg speelde in de operatie – 
zoals in het artikel is vermeld – een belangrijke rol. “ 
 
Wij danken de heer Schipper voor de aanvulling. 
 

De Redactie. 
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Arbeidstijden 

 
Stoomwasscherij- en strijk- 
inrichting “De Spuistroom “ 
was gevestigd in de 
Kerkstraat en vòòr 1902 
opgericht door Stolk en 
Hollaar. 
In 1902 is deze onderneming 
in eigendom van  
Arie Arnoldus Collenteur.  
Deze schrijft op 22 december 
1902 aan burgemeester A. 
van Lith een brief met het 
volgende verzoek: 

 
 “ Ondergeteekende komt tot Wel.Achtb. met het 
volgende verzoek: dat het hem bij het invallen der 
kerstdagen noodig blijkt één, hoogstens twee dagen dezer 
week enkele uren langer vrouwenarbeid te moeten 
verrichten om zoodoende  de werkzaamheden met één of 
twee dagen te bekorten. Reden waarom hij Wel.Achtb. 
beleefd verzoekt naar aanleiding van art. 5 der wet op den 
arbeid gedurende die één of twee dagen zijn vrouwen en 
meisjes beneden de 16, doch boven 14 jaar, 2 uren daags 
langer te mogen doen arbeiden in geen geval langer dan 10 
uur n.m.. 

’t Welk doende van Edelachtb.dw.dr. 
w.g.  A.A.Collenteur  ” 

 
Op 23 december 1902 schrijft burgemeester A.van Lith dat 
hij de gevraagde toestemming geeft om op dinsdag  
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23 december en woensdag 24 december “het einde van 
den arbeid op des namiddags 9 uur te stellen, onder de 
voorwaarde evenwel dat het aantal uren gedurende welke 
den arbeid wordt verricht niet meer dan 13 per etmaal 
bedragen.” 
 
Opmerkelijk is dat  burgemeester van Lith diezelfde dag de 
commissaris van de koningin op de hoogte stelt van de 
door hem gegeven toestemming. 
 
Rond 1914 is stoomwasscherij “Spuistroom” verplaatst naar 
’s Hertogenbosch en in 1978 is het bedrijf gestopt. 
 

Pieter Jan in ’t Veld. 
 

 

 
* Beneden Molendijk/Kerkstraat 
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Een Markante Oud-Beijerlander. 
 

Fop Smit 1817 - 1887 
Fop Smit Gerritzoon wordt geboren op 15 maart 1817 in 
Oud-Beijerland als de zoon van Gerrit Smit en Neeltje van 
Peppelen . 
Op 30 december 1838 trouwt Fop Smit met de eveneens in 
Oud-Beijerlnad geboren Elisabeth Kouwenhoven, dit 
echtpaar kreeg tien kinderen. 
Evenals vele in de familie Smit wordt ook Fop Smit 
scheepstimmerman, later ging hij de richting uit als 
timmerman/architect. 
In zijn loopbaan bouwt hij o.a. de politiepost op het 
marktplein, nu vervangen door een duplicaat en ook de 
West Voorstraat n° 1. Nu is daar het advocatenkantoor 
Visser en Quispel in gevestigd. Het is ook een gemeentelijk 
monument .In 1862 wordt Fop benoemd tot fabrijk ofwel 
gemeente- architect. 
In de periode 1850-1860 is Fop Smit lid van de kerkenraad 
van de Nederland Hervormde kerk. 
Doch de grote verdienste van Fop Smit is de oprichting van 
de “Coöp. Vereniging onderling hulpbetoon Oud-
Beijerland”. 
Fop Smit is de eerste ondertekenaar van de notariële acte 
voor deze vereniging die op 23 april 1878, n° 64, wordt 
verleden bij notaris van Weel te Oud-Beijerland. 
Het doel van deze vereniging is: 
 “Leden die door ziekte of ouderdom buiten staat zijn 
hun werkzaamheden te verrichten door wekelijkse 
uitkeering in geld tegemoet te komen en hulp te verlenen.” 
Dit particuliere initiatief is een voorloper van WW, WAO en 
AOW en gelet op de sociale omstandigheden in die tijd,  
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waar men alleen was aangewezen op het gemeentelijk 
armbestuur of de diaconie van de kerken. 
Het zou nog decennia duren voor de landelijke overheid 
deze zaken zou regelen. 
Als Fop Smit op 12 september 1887 overlijdt, komt er een 
opmerkelijk initiatief op gang, want als dank aan haar 
president heeft de “Coöp.Vereniging onderling hulpbetoon “ 
op 18 februari 1888 en obelisk op het graf van Fop Smit 
geplaatst. 

Deze monumentale 
opvallende, met een 
neo- classicistische 
invloed, obelisk moet 
een ieder opvallen die 
wel eens op de 
Algemene Begraaf- 
plaats is geweest. 
Dit grafmonument van 
Fop Smit, die een 
aanzet gaf en 9 jaar 
leiding heeft gegeven 
aan een vereniging, 
die voor velen het 
leven in financiële zin 
draaglijker heeft 
gemaakt is in verval. 
Er zitten scheuren in 

het hardsteen en er is een hoek afgebroken. Het zou de 
Oud-Beijerlandse samenleving sieren om het 
grafmonument te herstellen. 
 
Wie reageert?                                     Pieter Jan in ‘t Veld. 
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Belgische vluchtelingen in  Oud-Beijerland. 

 
“De laatste julidag van 1914, in de late namiddag, klonk 
klokgelui over het dorp. De oorlog tussen Rusland, Frankrijk 
en Engeland aan de ene, Duitsland en Oostenrijk aan de 
andere kant, was uitgebroken, die zich weldra tot een 
Wereldoorlog ontwikkelen zou. Om op alle mogelijkheden 
voorbereid te zijn, werd op die 31e juli in ons land de 
algemene mobilisatie afgekondigd, waarbij successievelijk, 
doch in snel tempo, de verschillende lichtingen onder de 
wapenen moesten komen. In deze gemeente waren het 
137 jonge mannen, die voor de krijgsdienst werden 
opgeroepen. Het waren dagen van spanning, maar de 
rampen van de oorlog bleven ons bespaard. Het Duitse 
leger trok België binnen, dat met Frankrijk een defensief 
verbond gesloten had. Vesting na vesting moest zich 
overgeven en toen tenslotte Antwerpen ernstig bedreigd 
werd, ontvluchtte een groot deel van de bevolking de stad 
en zocht een toevlucht in ons land. Ook Oud-Beijerland 
kreeg zijn deel.” 
 Aldus K.Siderius in zijn boek “Uit vervlogen dagen”. 
 
In de zomer van 1914 zijn er in de Hoeksche Waard al 
Belgische vluchtelingen, want op 7 augustus vinden we in 
het Nieuwsblad van de Hoeksche Waard en IJsselmonde 
de volgende advertentie: 
  
“Waarschuwing. 
De gezondheidscommissie voor Oud-Beijerland ca. maakt 
de ingezetenen van de Hoeksche Waard, inzonderheid die 
van de gemeenten waar militairen zijn ingekwartierd 
opmerkzaam op het gevaar, ook in verband met het  
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binnenkomen van uit België afkomstige vluchtelingen en 
uitgezette personen, dat de rivieren en slooten met 
typhusbacillen besmet worden en dringt er op aan dat in 
plaatsen waar geen drinkwaterleiding bestaat het 
drinkwater gekookt wordt. Melk dient overal gekookt te 
worden. 
Oud-Beijerland 7 augustus 1914.                 Mr. J.R.Tresling 

voorzitter 
Dr.J.F.Ph.Hers 

secretaris.” 
 

In “Het nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en 
Ijsselmonde “ komen we op 14 oktober 1914 onder het 
kopje plaatselijke berichten het volgende bericht tegen: 
  
 “Oud-Beijerland, 14 october. Zaterdagmiddag werd 
bij “bekkenslag bekend gemaakt, dat ’s avonds in het lokaal 
voor Chr.Volksbelangen op de Bijl, eene vergadering zou 
worden gehouden over het opnemen van Belgische 
vluchtelingen. Een groot aantal burgers gaf aan den oproep  
gehoor. De burgemeester, de heer A.C. de Vries 
Broekman, opende de vergadering en zette het doel der  
bijeenkomst uiteen. Ieder stemde ermee in, dat ook hier 
een Comité gevormd moest worden.. Dat Comité werd 
samengesteld als volgt: de heer A.C. de Vries Broekman, 
eere Voorzitter, de heer Mr.J.D.Tresling, voorzitter, de 
heeren Ds.Remme, Ds.Goote, Ds.Schouten, pastoor J.de 
Ruiter, Dr.Hers, Jb. van den Berg, Fop Smit Pz. en J.Juch. 
Staande de vergadering werd besloten reeds dadelijk 
bericht te zenden, dat men hier een aantal vluchtelingen 
wenschte te ontvangen. Het gebouw voor 
Chr.Volksbelangen en de bewaarschool werden daartoe  
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beschikbaar gesteld. Aanstonds werd het eerstgenoemde 
gebouw daartoe in gereedheid gebracht en ’s avonds te 
half-twaalf konden daarin de eerst aangekomen 
vluchtelingen – een veertigtal – worden ondergebracht. Met 
wagenvrachten werden stroo, dekens, beddegoed en alle 
mogelijke benoodigdheden, door de burgerij 
bijeengebracht, naar ’t lokaal vervoerd. Vele handen 
maakten hier licht werk, zoodat in verrassend korten tijd in 
alles voorzien was. Wat waren de eerstaangekomenen 
gelukkig een zo goed voorbereid onderkomen hier te 
vinden en wat werd met graagte genoten van de eetwaren 
die in allerijl in overvloed bijeengebracht waren. Toch was 
de rust na zooveel lijden voor de vluchtelingen wel ’t meest 
welkom. Zondagmiddag kwamen weer twee groote auto’s 
van de firma Stokvis aan, beladen met ongelukkige Belgen 
– weer een zestigtal-. Die moesten ook onder dak gebracht 
worden. De Bewaarschool werd nu in gereedheid gebracht. 
Toen de vluchtelingen, na in het lokaal op de Bijl  gespijzigd 
te zijn. ’s avonds allen in hun “kwartier”waren, was ’t een  
genoegen om onder al ’t leed de voldaanheid en 
dankbaarheid van de Belgen te aanschouwen en te hooren 
over de goede zorgen van Oud-Beijerlands burgerij. 
 t Was waarlijk verwonderlijk hoe alles in zoo korten tijd zoo 
keurig ingericht kan worden. In het lokaal op de Bijl legers, 
een welvoorziene tafel, heel gezellig ingericht en zelfs met 
bloemen versierd; in de Bewaarschool twee lokalen gereed 
voor logies en een mooie conversatiezaal, zelfs de 
geïllustreerde en andere bladen ontbraken niet op de tafels. 
En aldoor kwamen nog aanvragen om meerdere 
vluchtelingen te plaatsen, waaraan echter niet voldaan kon 
worden. Toch kwamen er nog enkelen bij, die met wagens  
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en paarden hierheen gekomen zijn. En nu zorgen wij zoo 
goed mogelijk voor onze ongelukkige zuiderburen.Een 
groote familie heeft haar appartement in een der lokalen 
van de Bewaarschool, terwijl daar verder zooveel mogelijk 
de mannen hun slaapplaatsen hebben en de vrouwen en 
kinderen in ’t lokaal op de Bijl logeerden, waar allen op 
bepaalde tijden hun tafel bereid vinden. De dames, die  zich 
met de zorg voor de voeding belast hebben, kwijten zich 
uitstekend aan hun zware taak. Een familie is bij 
particulieren onder gebracht, terwijl een paar jongedames 
door een bewoner der Bijl als logees aangenomen zijn. 
De vrouwen en volwassen meisjes houden de lokalen 
zindelijk en zorgen voor de gezamenlijke wasch, de 
mannen loopen wat rond en enkelen verrichten eenig werk, 
terwijl de kinderen voldoende worden beziggehouden Een 
drietal zieken zijn afgezonderd en worden in het Diaconie-
Weeshuis verpleegd. Zoo is voor allen goed gezorgd. 
We schreven boven al over de dankbaarheid. Die uiten de 
Belgen in hunne eigenaardige Vlaamsche taal op allerlei  
wijzen. Zij zijn allen getroffen door de opofferingsgezindheid 
van de burgerij, die al ’t noodige voor hen bijeenbrengt, 
door de vriendelijkheid waarmee zij door ieder bejegend 
worden en voor ’t vele goeds dat zij genieten. 
De “Ollanders” zijn deze dagen wel in de achting der 
Belgen gerezen. Zij zien nu den ware volksaard der 
Nederlanders, die niet vraagt naar de nationaliteit. maar 
helpt en steunt waar geleden wordt.” 
 
In het artikel van het Nieuwsblad wordt gesproken dat er op 
10 oktober een veertigtal vluchtelingen in Oud-Beijerland 
aankomen. Volgens de gemeentelijke lijsten zijn dat er 80.  
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Op zondag 11 oktober komen er nog 22 vluchtelingen 
bij.De mannen worden ondergebracht in de Bewaarschool 
en de vrouwen in het gebouw van Chr. Volksbelangen. 
De meeste vluchtelingen komen uit Antwerpen, Lier, 
Borgenhout en Berchem. 
De beroepen zijn o.a. diamantslijper, dokwerker, leidekker, 
kantwerkster, stikster en kantoorbediende. 
Op maandag 12 oktober 1914 komt de gemeenteraad voor 
dit onderwerp bijeen op verzoek van de raadsleden  
J.Smit (lib.), J.Verhagen (lib.), B.den Boer (lib.) en  
J.Mast (A.R.) . Namens de raadsleden geeft J.Smit aan wat 
de bedoeling is. Hij vraagt het college van Burgemeester en 
Wethouders of het niet op de weg van de gemeente ligt de 
kosten voor het verblijf van de Belgische vluchtelingen voor 
rekening van de gemeente te nemen. Volgens 
burgemeester A.C. de Vries Broekman heeft de 
Commissaris van de Koningin meegedeeld per brief dat de 
kosten elke maand gedeclareerd kunnen worden bij het 
Rijk. De Raad besluit om Fl. 3.000,00 krediet beschikbaar 
te stellen om de eerste kosten te kunnen opvangen. Tevens 
wordt besloten het Comité uit te breiden met de raadsleden 
J.Mast en J.Verhagen.  
In een telegram van 16 oktober n° 7768 deelt de 
commissaris van de koningin mee, namens  de minister van  
buitenlandse  zaken, dat het Duitse Opperbevel in België 
de terugkeer van Belgische vluchtelingen heeft toegestaan. 
De minister is van mening dat de terugkeer bevorderd moet 
worden. De terugkeer moet wel vrijwillig zijn, er mag geen 
dwang worden uitgeoefend, maar “zachte drang schijnt aan 
minister niet misplaatst. Deze zachte drang is niet van  
toepassing voor diegenen die in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien.  
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Ook vraagt de commissaris van de koningin aandacht voor 
dienstplichtige uit het Belgische leger die in België als 
krijgsgevangenen worden behandeld bij terugkeer. Zij 
mogen blijven. 
In het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en 
IJsselmonde lezen we op zaterdag 17 oktober 1914 dat het 
comité verder wordt uitgebreid met de heren D.van Bezeij 
en A.van Mechelen.  
De heren dr.P.Vermaat, G.C.Vink en J.Verhagen jz. worden 
toegevoegd speciaal belast met de verzorging van de in de 
Bewaarschool ondergebrachte vluchtelingen. 
In dezelfde krant vinden we het bericht dat bij bankier 
A.Koopman, in zijn functie als “Correspondent 1e klasse 
den Nederlandsche Bank“ de mogelijkheid bestaat voor de 
vluchtelingen om hun Belgische geld om te wisselen voor 
Nederlands geld. 
De koers is fl. 0,4775 per franc, echter er wordt per dag per 
persoon niet meer dan 20 franc gewisseld.  
Op 16 oktober ontvangt de burgemeester via de 
commissaris van de koningin een circulaire voor de 
vluchtelingen met het verzoek deze onder de vluchtelingen 
te verspreiden. Deze circulaire wordt ook geplaatst in het 
Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde. 
 
 “Stad Antwerpen kabinet de burgemeester. 
De ondergeteekende, Voorzitter der Intercommunale 
Commisssie voor Antwerpen en omgeving, verklaart hierbij 
dat personen en eigendommen in Antwerpen veilig zijn, dat 
de uitgewekenen gerust kunnen terugkeeren. 
Alleen in Antwerpen, Borgerhout en Berchem 
gedomicilieerde burgers, van regelmatige  
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broodwinning worden door de Duitsche overheid binnen de 
versterking toegelaten. Geene formaliteiten worden vereist. 
Burgerwachten en jonge mannen die geen soldaten zijn, 
mogen even gerust terugkeeren als andere lieden; soldaten 
moeten zich als krijgsgevangenen aanbieden, zooniet 
worden zij als spionnen behandeld. 
De orde en rust moet natuurlijk met de grootste zorg 
gehandhaafd worden en alle vijandelijkheden tegen het 
occupatieleger vermeden, maar voor ordelievende 
menschen is er geen enkele reden om afwezig te blijven. 
Bakkers, beenhouwers, winkeliers van eetwaren enz. 
moeten binnen twaalf dagen terug zijn, op straf bestuurlijke 
maatregelen te zien nemen aangaande hun bedrijf. 
Al de ontvangen inlichtingen laten mij toe dezelfde 
verklaringen af te leggen voor al de inwoners binnen de 
lijnen der buitenforten van Antwerpen. 

De Voorzitter der Intercommunale Commissie 
Louis Franck, 

volksvertegenwoordiger. 
te Stadhuize  van Antwerpen, den 13 oktober 1914.” 
Hiermede wordt uitdrukkelijk verklaard: 
1e. dat de ongewapende burgerwachten onverlet zullen 
 worden gelaten; 
2e. dat er geen sprake is dat Belgische jonge mannen 
 naar Duitschland zullen worden vervoerd of tot 
 legerdienst zullen worden gedwongen; 
3e. dat Belgische militairen. ook al zijn deze in 
 burgerkleding, als krijgsgevangenen zullen worden 
 beschouwd, mits zij zich terstond bij terugkeer 
 aanmelden; blijft die onmiddellijke  
 aanmeldingachterwege, dan zijn die militairen 
 onderworpen aan  de krijgswetten. 
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Der Gouverneur vanAntwerpen 

(get.) Freiherr Von Huene 
General der Infanterie. 

Der Vorsitzende der Intercommunale Commission 
Von Antwerpen 

(get.) Louis Franck. 
Het College van Burgemeester en Schepenen. 

(get.) Hub.Melis                                                (get.) A.Cools 
dd.Stadssecretaris                                                 schepen." 

 
In een advertentie laat het comité in het Nieuwsblad voor 
de Hoeksche Waard en IJsselmonde van woensdag  
21 oktober weten dat, als lijkt het op aapjes kijken, dat op 
donderdag 22 oktober tussen 15.ºº en 17.ºº uur 
“gelegenheid bestaat de verblijven van de Belgen te 
bezoeken”.  
 
Het nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJsselmonde 
van zaterdag 24 oktober 1914 meldt:  
“Heden vertrokken van hier eenige Belgische vluchtelingen 
die een onderzoek naar den toestand te Antwerpen gaan 
instellen. Bevinden zij dien toestand bevredigend dan zullen 
er spoedig meer vertrekken.” 
 
Volgens de gemeentelijke lijst vertrekken op 24 oktober 
J.Kempenaars, H.E. Ritz  met vrouw en kind, L. Stevens 
met vrouw en kind, F.G.Sas en J.M.C.Matthensen. De 
toestand is dusdanig dat in de periode 26 oktober tot 31 
december steeds meer vluchtelingen terugkeren. Sommige 
kiezen ervoor om enkele kinderen voorlopig in Oud-
Beijerland achter te laten.Sommige burgemeesters hebben 
het telegram van de Commissaris van de koningin van  
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16 oktober 1914 niet goed begrepen en dwingen de 
vluchtelingen tot terugkeer. 
In een algemeen telegram van 29 oktober 1914 nº 667, laat 
de Commissaris van de koningin weten namens de 
minister: “Om slechts zachte dwang uit te oefenen om 
vluchtelingen te laten terugkeren verkeerd is begrepen en 
in strijd zijn met de eisen van onze gastvrijheid.” 
Een van de teruggekeerde vluchtelingen, Henricus 
Eduardus Ritz, die op 24 oktober met vrouw en kind is 
teruggekeerd naar Bouheijden, schrijft op 31 oktober de 
volgende brief aan J.Juch, penningmeester van het comité: 
 “Bouheijden, 31 oktober 1914. 
Mijnheer, 
Vooreerst moet ik u, de heren juffrouwen van het comité 
bedanken om de gulhartige en liefdevolle ontvangst, die er 
ons te beurt gevallen is. Wij zijn in Bouheijden aangekomen 
zondag namiddag. Bijna al het volk van ons dorp was thuis. 
Maar hoe doods en droevig was het nu. Ik kwam in een 
huis, de ruiten waren stuk geslagen, geen enkel 
meubelstuk, dat nog iets van waarde had, was nog te 
vinden. Geheel het huis stak vol paardenmest. Op de 
bovenkamer had men kiekens en duiven gedood en de 
pluimen had men op de kamer rondgestrooid. Ons kleedsel  
had ik in de grond gestoken, maar alles was eruit, als ik 
thuiskwam.Het beste was weggenomen en dat, wat men 
had laten liggen, was gans verstikt, bijgevolg ook 
onbruikbaar. De geiten en koeien zijn bijna bij iedereen 
verdwenen. De meubelen zijn van het ene huis in het 
andere gedragen. U kunt U niet verbeelden mijnheer, wat 
een leven het hier is. Alle dagen komen er mensen:  
“Mijnheer of Madame, hebt gij niets vreemds meer in huis, 
ik vermis dit nog of ik vermis dat nog!” 
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Dan ziet men vrouwen met stoelen, pannen, potten en weet 
ik wat al, dragen. De tafels en stoelen waren voor het 
merendeel in een bos gedragen. Waarschijnlijk hebben de 
Duitsers daar gedineerd. De beste matrassen zijn ook weg. 
Bijn niemand heeft nog lakens of dekens. Doch dit zal met 
de tijd wel in  orde komen. Ziedaar dus een klein staaltje 
van het leven in ons dorp. Van Antwerpen kan ik u 
onmogelijk iets nieuws laten geworden, vermits ik er niet 
geweest ben en het te ver van ons is om er iets van te 
horen. De Duitsers gedragen zich zeer voortreffelijk. Overal 
zijn zij te zien, doch zij miszeggen de burgers niets, 
integendeel, zij gaan er vriendelijk mee om. 
Velen van hen toonden medelijden met de vluchtelingen, 
bijzonder met de kinderen. Van achter Lier te beginnen tot 
in Bouheijden ziet men overal graven in de velden, waar de 
soldaten begraven zijn. Van onze hof hebben ze om zo te 
zeggen een kerkhof gemaakt. 
 Er liggen28 Duitsers en 7 Belgen begraven. 
 Op de graven zijn bloemen geplant en grote zwarte 
kruisen. Op de kruisen staat geschreven wat het zijn, 
Belgen of Duitsers, met hoevelen zij in één graf liggen, hun 
naam, van welk regiment ze waren en dan nog een spreuk,  
bij de Belgen staat geschreven: 
 “Zij stierven de heldendood, zij stierven voor hun 
vaderland”. 
 Bij de Duitsers;  
” Zij stierven voor hun keizer, zij stierven voor Duitschlands 
roem en macht”.  
Bij de Duitsers is ook hun vlag geschilderd, doch bij de 
Belgen niet 

 
Brief overgenomen: “Uit vervlogen dagen” van K.Siderius. 
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De Belgische vluchtelingen 
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Op woensdag 4 november meldt Het Nieuwsblad voor de 
Hoeksche Waard en IJsselmonde dat er steeds meer 
vluchtelingen terugkeren zodat alleen het gebouw aan de 
Bijl nog dienst doet als opvang en dat de Bewaarschool is 
ontruimd. 
In een telegram van 1 december, nº 55101, vraagt de 
Commissaris van de koningin, dat de minister onderzocht 
wil hebben hoeveel vluchtelingen er naar Engeland willen 
vertrekken. 
Diezelfde dag meldt de voorzitter van het Comité 
mr.J.D.Tresling aan de burgemeester dat er geen enkele 
vluchteling naar Engeland wil vertrekken. 
Uit een brief van de voorzitter van het Comité 
mr.J.J.Tresling aan de burgemeester van 10 december 
1914, maken we op dat de Commissaris van de koningin 
zich zorgen maakt over de hoogte van de declaraties voor 
de verzorging van de vluchtelingen. 
De voorzitter van het Comité schrijft dat er een aantal zieke 
en verzwakte vluchtelingen hier nog verblijven die door 
“versterkend” voedsel meer kosten vragen. Verder deelt hij 
mee dat de vluchtelingen slechts 1 x per week één ons 
rundvlees krijgen per persoon, hetgeen volgens de 
voorzitter “niet veel kan worden genoemd”. Op zaterdag 12 
december brengen de voorzitter  
F.W. van Tuyll van Serooskerken en lid Baronesse Ittersum 
van de “Centrale Commissie tot behartiging van de 
belangen van naar Nederland uitgeweken 
vluchtelingen”een bezoek aan de nog in Oud-Beijerland 
verblijvende vluchtelingen. 
Op 18 december 1914 vraagt de Commissaris van de 
koningin hoeveel vluchtelingen er nog in Oud-Beijerland  
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zijn, verder wil hij vanaf 1 januari 1915 maandelijks een 
opgave hebben. 
Als blijkt dat er nog 55 vluchtelingen in Oud-Beijerland zijn, 
( het waren er 150). 
Geeft de Commissaris van de koningin op 29 december 
1914 aan dat de overgebleven vluchtelingen naar een 
vluchtoord in Nunspeet kunnen worden overgebracht. 
Op 1 januari 1915 zijn volgens een brief van de 
burgemeester nog 48 Belgische vluchtelingen in Oud-
Beijerland. 
De nog resterende 48 vluchtelingen geven overlast, niet 
met Oud-Beijerlanders, maar onder elkaar.Dit blijkt uit de 
vraag op 7 januari van de burgemeester om extra 
toezichthouders te mogen aanstellen. 
De Minister van Binnenlandse Zaken laat op 19 januari 
weten dat hij van mening is dat dit een taak is van de 
gemeentepolitie en doet de suggestie dat er onder de 
vluchtelingen wel mensen zijn die overwicht hebben op 
andere en dus toezicht kunnen houden. Lukt dit niet, dan 
moeten de vluchtelingen naar een vluchtoord gestuurd 
worden. In de maand januari 1915 vertrekken er uit Oud-
Beijerland weer 6 vluchtelingen. 
De vluchtelingen verlaten langzaam Oud-Beijerland. In mei 
1915 zijn dit er nog 29. 
Op 3 mei 1915 worden bij het in Oud-Beijerland 
verblijvende Belgische echtpaar Vanput een dochter 
geboren, Wilhelmina Helena Maria. 
Vader Egutius Vanput is zelf al teruggekeerd op 4 april, de 
vrouw vertrekt met de pasgeborene op 12 juli 1915. 
Er zal een groep van ongeveer 19 Belgische vluchtelingen 
de hele oorlog in Oud-Beijerland blijven. 
Sommigen blijven tot 1919. 
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Dit zijn de familie Hendrickx uit Hoboken, Rombouts uit 
Antwerpen, de vrouw en vier kinderen van Joris Constance 
uit Antwerpen en Delforge uit Antwerpen, waar op 25 
januari 1919 een dochter wordt geboren, Martha Johanna. 
De familie Delforge heeft gewoond in de Schoolstraat B111. 
Van de overigen was niet te achterhalen op de lijsten waar 
zij verbleven. 
 

Pieter Jan in ‘t Veld 
 

  
* Vlietkade met het kruidenierswinkeltje van Taselaar. 
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Molens. 

 

Ons lid P.G. Doolaard uit Veenendaal verzocht ons 
informatie over de 4 molens die ooit in Oud-Beijerland 
hebben gestaan. 
 
Wie weet de juiste ligging van het perceel met de naam 
“Het molenwerfje”dat waarschijnlijk aan de Langeweg lag. 
De naam was waarschijnlijk ontleend aan de daar 
gesitueerde oliemolen? 
Tevens vraagt hij foto’s van de windmolen aan het eind van 
de Molendijk, de molen van Overhagen. 
Ook van de molen van Visser aan de Beneden Oostdijk. En 
van de molen aan de Boezem. 
Wie kan dhr. Doolaard helpen? 
Zijn tel.nr. is 0318-516911 of  
E-mail : pdoolaard@zonnet.nl 

* De Molendijk                                                 * Foto’s uit de collectie van Joris Buitendijk. 
 

Heeft U ook zo’n vraag ? 
Stel hem gerust en wij nemen hem op in ons boekj 


