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Van de bestuurstafel. 
 
De zomer komt er aan en we zijn de koffers aan het pakken voor een 
welverdiende vakantie. 
Gelukkig ontvangt u nog net op tijd een nieuwe “Beijerlandsche 
Berichten”, die vast nog wel in de koffer past. 
Natuurlijk weer boordevol interessante verhalen over onze rijke 
geschiedenis.  
 
Zoals u weet participeert onze vereniging in een werkgroep van de 
gemeente voor het organiseren van een cultuurroute in ons dorp, langs 
onze monumenten en kunstobjecten. We houden u op de hoogte! 
Daarnaast leest u in dit nummer een uitgebreid verslag over het bezoek 
van de vereniging  aan Egmond. 
 
Bovendien hopen we na de zomer klaar te zijn met het archiveren van 
ruim 3000 foto`s in ons archief in het HIP en later op de site.  
 
Heeft u nog foto`s op de “zolder” liggen? Breng ze even of neem 
contact op met één van onze bestuursleden. We nemen  uw foto’s 
graag op in het archief d.m.v. scannen en kopiëren zodat u ze weer in 
goede staat terug krijgt. 
Op de website komen dan ook uw foto’s weer tevoorschijn. 

Kijk dus regelmatig 
op onze site! 
 
Kortom er is nog 
voldoende werk aan 
de winkel, maar eerst 
met vakantie, dus 
wensen wij u een 
goede vakantie toe. 

 
 

Het bestuur. 
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Feest in Oud-Beijerland 

 
door Pieter Jan in ’t Veld. 

 
Wij nemen u mee naar zaterdag 19 
mei 1906, een feest in Oud-Beijerland, 
wat we ons nu niet meer kunnen 
voorstellen. De aanleiding voor het 
feest is dat  Dr. J.F. Ph. Hers zich 25 
jaar geleden vestigde  als huisarts in 
ons dorp. 
Volgens een krantenbericht en een 
document dat wij ontvingen van de 
achterkleinzoon van de dokter kunnen 
we ons een voorstelling maken van 
het feest, dat uitliep op een dorpsfeest. 
Van vele woningen wapperde op die 
zaterdag in mei de nationale driekleur. 
Volgens de krant was het die dag 
geen best weer. De schoolkinderen in 
hun zondagse kleding togen naar het 
huis van de jubilerende dokter aan de 
Ooststraat 20. 
 

Advertentie: 

J.F.Ph.Hers 
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Om 10 uur kwamen er al 400 leerlingen van de openbare school onder 
leiding van het hoofd de heer Karreman aan in de Ooststraat. Hendrika 
Vink en Hendrina Maarleveld boden de dokter een bloemstuk aan, 
waarbij Hendrika Vink “met heldere stem” de jubilaris toesprak. Daarna 
werden er enkele ingestudeerde liederen gezongen zoals “De dokter 
leeven lang” en daarna het lied van de watergeuzen.  
Volgens het krantenbericht werd daarna spontaan door de kinderen 
gezongen “lang zal die leven” en “Dr. Hers gaat nooit verloren”. Later 
kwamen de kinderen van de Bijlschool onder leiding van de heer 
Schmidt en de Keucheniusschool met als hoofd de heer van Dam. Ook 
namens deze scholen kreeg de jubilaris een bloemstuk, waarna het 
“Wilhelmus” werd gezongen. Omstreeks 12.00 uur begaf zich een 
commissie  uit  de  burgerij  zich naar  het  doktershuis,    burgemeester   
A. van Lith sprak de dokter toe. De commissie bestond uit de 
burgemeester, D. van Bezeij, A. Kruithof, J. Verhagen Wz., John. Smit, 
J. Blom en C.A. Taselaar. Als blijk van dankbaarheid ontving en jubilaris 
een microscoop, een studieboek en een bloemstuk. Later kreeg de 
dokter nog een gekalligrafeerd boek met de namen van de gulle gevers. 
Dokter Hers bedankte de commissie voor hun gesproken woorden en 
cadeau`s. `s Middags kwam ook nog het hoofd van de Zinkwegschool 
de heer P. Molendijk Hz.  naar het doktershuis om de jubilaris geluk te 
wensen. Als het weer beter was geweest zou de schooljeugd zeker een 
ovatie hebben gebracht. Aldus de hoofdonderwijzer. 

 
Advertentie: 
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De leerlingen van de “bewaarschool”, waarvan Hers medeoprichter 
was, waren nog te klein om naar het doktershuis  te komen en hadden 
een brievenhanger met sterretjes gemaakt. 
Verder ontving de dokter op maandagmorgen de 20 bakers van het 
dorp. Volgens de krant  met “schoone mutsen en witte schorten 
getooid”. Volgens de krant: “zoo`n bakervisite moet wel zeer gezellig 
zijn geweest, jammer dat er geen fotograaf bij de hand was om dat 
groepje te kieken”. 
Echter de Historische Vereniging heeft in het archief de brief die Anna 
Hers enkele dagen later op 27 mei schreef aan haar broer Floris, de 
latere huisarts te Puttershoek. Uit het ooggetuige-verslag lichten wij 
enkele zaken: “klokslag 11.00 uur stond ik juist in de voorkamer en 
keek door het raam naderde er uit het oosten langzaam eene statige 
processie van witgeschorten, witgekapte personen, die om zich tegen 
een fijne motregen te beschermen, groote regenschermen uitdagend 
opwaarts hieven onder aan de stoep maakte zij front en ik drukte mijn 
neus haast plat om verder te zien. Toen naderde uit het westen 
langzaam een tweede processie en maakte front voor het huis van de 
mussievrouw. (Hier wordt waarschijnlijk bedoeld de hoedenwinkel van 
Van Kuijk Oost Voorstraat 1, nu afgebroken)  

 
Advertentie: 
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Op het gewenk van de eerste processie, begonnen zij de stoep af te 
dalen. Toen riep ik mijne familie bijeen, waarvan het eerste lid bezig 
was zich te scheren ( waarschijnlijk wordt hier bedoeld de jubilaris) en 
de andere een stuip kreeg van het lachen op straat sloot de schare zich 
aan en trad op ons huis toe. Druk redeneerende, waarschijnlijk om te 
beslissen wie voorop zou gaan  volgens Anna Hers leek de troep 
ontsnapt uit de boeken van Samuel Pickwick. “uit alle deuren en 
vensters kwamen menschen te voorschijn en de familie Hers hun 
lachlust smorende, haastten zich om hunne gasten te ontvangen”. Over  
de toespraak van Mej. Osnabrugge schrijft Anna Hers:  

“eene schitterende toespraak die 
ondergetekende niet na kan 
vertellen, omdat zij alle moeite 
deed om niet te stikken. Eindelijk 
was iedereen gestoeld en 
gestoofd, tusschen twee haakjes 
ik had eer van mijn stoven. De 
jubilaris zat voor de kachel te 
midden van zijn personeel en 
scheen wel weinig in het niet te 
zinken tusschen al die krakende 
schorten en zwarte rokken maar 
dat was minder. De eerste gang 
koffie en koek deed de rondte en 
werd zwijgend genuttigd.  
Toen hield de jubilaris een 
speech, zie de talrijke hoofd-
knikken en net ware dokter`s  
onderbroken werd.  
Toen verscheen de oude heer 
Hers en werd met gejuich 
ontvangen”.  

Waarschijnlijk kwamen de bakers 
uit verschillende plaatsen van de 

Hoeksche Waard en hadden niet altijd contact met elkaar want Anna 
Hers schrijft verder: Suus de Smit was uitermate vroolijk en zeer 
verheugd Maartje Bokkie nog te vinden, zij meende, dat zij reeds 
begraven was en Maartje Bokkie vond het denkbeeld van reeds 
begraven te zijn bizonder grappig”. 

patientenboek dr. Hers, titelblad 
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Oude bedrijven in Oud-Beijerland 
 

door P.C. van der Linden. 
 

In onze gemeente waren destijds verschillende touwslagerijen waarvan 
wij er één nader hebben onderzocht nl.: de touwbaanderij, gelegen aan 
de Zinkweg, nabij de Spuidijk en Beneden Molendijk tegenover 
Rustburg. 
 

 

Onder de dijk van de Zinkweg van de touwbaanderij 

Op 3 mei 1751 is er een pachtbrief (overeenkomst) vastgesteld tussen 
de Schepenen der Heerlijkheid en dorpe van Oud-Beijerland Pieter van 
Berchem en Wouter Holleman enerzijds en Cornelia van de Polder, 
weduwe van Pieter Sluijmer over het bovengenoemde perceel voor het 
aanleggen van een nieuwe lijnbaan ter lengte van 100 roeden ( ca. 400 
meter). Onder de voorwaarde dat op eigen kosten een nieuw 
lijnbaanhuisje moest worden gebouwd aan de oostzijde van de 
Sinkwegsendijk besuyden de stoup (stoep) benoorden de vierden 
notenboom van Wouter Holleman etc. etc. af te dekken met (dak) 
pannen. Deze pachtovereenkomst omvatte nog een aantal voorwaar- 
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C.J.Wijntje en Arie Snijders 

den over het gebruik en de toegankelijkheid van het terrein en zijn 
omgeving en de toestemming voor het spinnen van grof touw.  
De laatst bekende touwslager die hier tot ongeveer 1952-53 zijn 
ambacht uitoefende was de heer C.J. Wijntje, die stamde uit het 
geslacht van touwslagers en lakenwevers. Waarvan bekend is dat ene 
Heinrick Wienkes, geb. 1610 in Werden (een voorstadje van Essen-
Noord Rijnland Westfalen(Ruhrgebied), één van zijn voorvaderen was. 
Dan vinden wij in 1673, via Heinrick Wienkes (1640), Jan Janz. 
Weyntjes (17-03-1673) in Leyden (Leiden) met als beroep lakenwever, 
welke verhuist naar Numansdorp en daar als touwslager aan de slag 
gaat en daarna, in 1751, in Oud-Beijerland aan de Zinkweg (later 
Touwslagerspad) de bestaande touwslagerij (lijnbaan) voortzet. 
Als grondstof voor de touwfabrikage wordt zowel vlas als hennepvezels 
gebruikt. Beiden zijn afkomstig van landbouwproducten die in onze 
omgeving werden geteeld.  
Vooral in de buurt van Maasdam en ’s Gravendeel was en is het een 
bekend product. (vlasroterijen)  
Bij Raadsbesluit van 1 april 1953 wordt erfpacht van de heer             
C.J. Wijntje overgenomen (aangekocht). Waarna aan de uitoefening  
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van het beroep touwbaander en handelaar in touwproducten aan de 
Sinkwegsedijk (Touwslagerspad) een einde is gekomen. 
Aan de productie van touwwerk was reeds ongeveer 1942 
noodgedwongen een einde gekomen wegens gebrek aan de 
noodzakelijke grondstof hennepvezels en de korte vlasvezels (lokken). 
Als gevolg van de oorlogssituatie moest de landbouw overschakelen 
naar de productie van aardappelen, graan en voor zover er nog 
vezelproductenvoorhanden waren, werden deze door de bezetters in 
beslag genomen t.b.v. de oorlogsproductie. (canvas, linnen, katoenen 
verbandmiddelen etc.) 
Wel is er in de periode van 1942-1952 de touwbaan in bedrijf geweest. 
Met als grondstof b.v. afgekeurde sleeptrossen, die eerst in 
tegengestelde richting werden afgewonden. De resterende strengen 
werden gekeurd en wat nog goed van kwaliteit was werd verder 
afgewonden, dan wel voor hergebruik als basismateriaal. 
                

 
Schuur touwbaanderij Touwslagerspad, met de daarachterliggende woningen. 

 

Bij de touwbaanderij  waren destijds een drietal woninkjes en de 
z.g.baanschuur waarin de gereedschappen, de hennep en   vlasproduc- 
ten (grondstoffen en gereed product) waren en werden opgeslagen. De 
woning(en) zijn tot 1942 bewoond geweest door de fam. C.J. Wijntje en  
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daarna nog een korte periode door het personeelslid Arie Snijders en 
zijn zuster.  
De woningen met schuur waren gevestigd langs de Sinkwegschedijk op 
het perceel, kadastraal bekend onder Sectie D nr.3414. 
In het archief van de Historische Vereniging O.B.L. is een gedeelte van 
de boekhouding, kasboek, rekeningen etc. van het vroegere touwsla-
gersbedrijf over met name de laatste jaren van zijn bestaan aanwezig. 

Touwslagerspad, in de verte de touwbaanderij 

Advertentie: 
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Met de HVO naar Egmond aan den Hoef 
 

door Dineke Dijkshoorn-Bison <                                     > foto’s:  Dineke. 
 
Het is 5 april 2014, half negen in de ochtend.  
De bus van Ster-reizen staat klaar en een ieder die zich had opgegeven 
om mee te gaan is gearriveerd en neemt plaats in de bus. Na een rit 
van bijna twee en half uur komen we in Egmond aan den Hoef aan, 
waar we worden opgewacht door de mensen van de Benedictushof, de 

Abdij van Egmond.  Tijdens de koffie 
met koek vertelt één van de twee 
mensen, die de groep gaan 
rondleiden, over het ontstaan van 
deze orde en wat er zoal gepas-
seerd is door de eeuwen heen. We 
worden in twee groepen verdeeld en 
krijgen dan de rondleiding over het 
terrein. Eerst de abdijkerk en tot slot 
de kaarsenmakerij en de keramiek-
afdeling. Met de bus gaan we 
vervolgens naar de Slotkapel, waar 
een heerlijke lunch op ons wacht. 
Een heel bijzondere locatie, die 
eigendom is van de stichting 
Historisch Egmond. Na de lunch 
volgt een lezing over de familie Van 
Egmont in relatie tot de gemeente 
Egmond en een bezoek aan het 
gebouw waar de vereniging van 
Historische Egmond is gevestigd.  
Hierna werden we rondgeleid langs 
en over de fundamenten van het 
Slot. Een reproductie/kopie van 

Lamoraal staat daar prachtig op z’n sokkel in het water! Ook in Brussel 
en in Zottegem staat dit zelfde beeld van Lamoraal. 
Het weer was ons gelukkig goedgezind, zonnig maar fris, kortom een 
prachtige dag met veel wetenswaardigheden.  
Er is een DVD van deze dag gemaakt en de kosten hiervan zijn € 10,00.  
Heeft u hier belangstelling voor? Graag even aan ons doorgeven. 
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Een klein stukje geschiedenis uit de documentatie van de stichting” Historisch Egmond”. 

 Tussen 950 en 1300 groeit in Egmond-Binnen een kleine kapel uit tot 
een machtig klooster, waarvan de monniken het omringende gebied 
ontginnen en bedijken.   

 Rond 977 laat de rentmeester van de Abdij in de duinen bij de zee 
een tiental vissershuisjes bouwen voor vissersfamilies, Egmond aan 
Zee is geboren. 

 De rentmeester van de Abdij beheert vanaf 1129 het grondgebied 
vanuit een hoeve die in de loop der honderden jaren in pracht en 
macht toeneemt. Het wordt de schoonste en grootste burcht van 
Holland. 

 Aan het begin van de 80 jarige oorlog (1568-1648) is het kasteel in 
handen van graaf Lamoraal I, die de Egmondermeer laat inpolderen. 
Standbeeld. Eigenlijk is het vreemd dat zijn standbeeld er nog niet 
eens zo lang staat. Lamoraal, de vierde en beroemdste graaf van 
Egmond die te Brussel in 1568 wordt onthoofd. Goethe dicht over dit 
drama en Beethoven schrijft daar muziek op: onder andere de 
Ouverture Egmond. Vijf jaar na de executie wordt het slot door de 
geuzen van Sonoy verwoest opdat de gehate paapse Spanjaarden 
zich er niet in kunnen vestigen. Gezeten op een bankje bij het beeld 
kunt u het informatiebord over het voormalige kasteel lezen. Als u 
richting Alkmaar kijkt, ziet u een van de oudste polders. Het moeras 
werd destijds in opdracht van diezelfde Lamoraal drooggelegd.  

 In 1573 worden de dorpen, het kasteel en de Abdij platgebrand door 
de troepen van Sonoy, om de oprukkende Spanjaarden geen 
houvast te bieden bij de aankomende belegering van Alkmaar. Het 
plan lukt, de Spanjaarden  worden verslagen. 

 Isaac le Maire, grootaandeelhouder van VOC, heeft vele bezittingen 
in Egmond en wordt na zijn dood in 1624 begraven in de Buurkerk te 
Egmond-Binnen. 

 Tussen1645 en 1649 verblijft de Franse filosoof René Descartes in 
Egmond. 
Ook Nicolaas Witsen, bewindhebber van de VOC en dertien keer 
burgemeester van Amsterdam, heeft een buitenverblijf in Egmond 
aan den Hoef. Hij wordt na zijn dood, in 1717, begraven in de 
Slotkapel van Egmond aan den Hoef.  

 Tijdens de zware stormen in de 17
e
 en 18

e
 eeuw verdwijnen grote 

delen van Egmond aan Zee in de golven. In 1741 wordt zelfs de 
indrukwekkende Agnietkerk door het oprukkende water verwoest. 
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 Het ontwerp voor de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring 

wordt in 1776 door Thomas Jefferson geschreven op papier 
afkomstig uit een Egmondse papierfactorij. 

 In 1799 bevinden zich enkele tienduizenden soldaten in Egmond. 
Aan de ene kant de Brits-Russische expeditie, aan de andere kant de 
Frans-Bataafse troepen. 

 Tussen 1890 tot 1905 ontstaat onder leiding van de Amerikaanse 
kunstschilder George Hitchcock de inmiddels wereldberoemde 
Egmondse school. 

 Het Slotkwartier. Zo heet het beeldschone historische gebied 
waarvan de fundamenten deel uitmaken. Het is omgeven door het 
Slotpark. 

 Opgravingen in de jaren 1930. In het kader van de werkverschaffing 
zijn de fundamenten in 1933/1934 blootgelegd en opnieuw 
opgemetseld, onder leiding van ingenieur Johannes van Oldenborgh. 

 Restauratie. In de jaren 1980 is opnieuw groot onderhoud 
noodzakelijk en de Hervormde gemeente draagt het eigendom van 
de kerk voor één gulden over aan de Stichting Restauratie Slotkapel.  

 
 

Advertentie: 
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Wist u dat? 

Peperstraten in Nederland 
door Arie Biemans 

 
Vraag van de scheurkalender 2013 van Onze Taal: 
 - Straatnamen: Hoeveel Peperstraten zijn er in Nederland: 16 of 61?  
Werd daar peper verkocht? 
Antwoord: 
Er zijn 61 Peperstraten in Nederland. Maar niet al die namen slaan op 
hetzelfde. Sommige zijn, niet heel verrassend, genoemd naar de 
specerij.  
Zo is de Amsterdamse Peperstraat genoemd naar de Peperwerf die 
daar vroeger lag; die hoorde bij de pakhuizen waar in de tijd van de 
VOC peper lag opgeslagen en in Enkhuizen heeft de Peperstraat zijn 
naam te danken aan de specerijenwinkel die daar ooit stond. 
Maar veel andere Peperstraten zijn naar iets heel anders genoemd, 
namelijk een inheemse plant, de mattenbies (Scirpus lacustris), die ook 
vaak peper werd genoemd. Deze plant groeit in vochtige gebieden en 
wordt gebruikt om stoelen te matten.  
Dat verklaart ook waarom de Peperstraten meestal in vochtige streken 
voorkomen, en bijvoorbeeld niet in de provincies Drenthe en 
Gelderland. 
Met deze laatste verwijzing is dus ook de oorsprong van de Peperstraat 
in Oud-Beijerland bekend.  
Zouden daar vroeger ook stoelenmatters hebben gezeten?                @ 

 
Advertentie: 
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Molendijk 1 

door Pieter Jan in ’t Veld 

 

Wanneer we de geschiedenis van dit pand willen bekijken moeten we 
terug naar 1894. 
Er staan dan op de plaats van de panden die we nu kennen als 
Molendijk 1 waar nu het goudwisselkantoor is en Molendijk 3 en 5 waar 
de kapsalon van Korpershoek is gevestigd, twee panden. 
Op de hoek staat een groot pand van ca.11 meter, wat dus ook een 
groot gedeelte beslaat van de huidige kapsalon van Korpershoek. In dit 
pand woont de kleermaker Leendert de Reus. Het huisadres is 
Molendijk B 380 en later B 386. 
Daarnaast staat een klein dijkhuisje waar koopvrouw weduwe  
Adriaantje  Vogelaar- den Ouden  woont met haar kinderen. Het 
huisadres is Molendijk B 387. 
Op 4 april 1894 koopt Albertus Adam van Aarsen deze twee panden 
van Leendert van Bochove Centz. voor Fl. 3600,--. 
Albertus Adam van Aarsen heeft zelf zijn manufacturen en 
beddenwinkel aan de overzijde (zie Beijerlandsche Berichten septem-
ber 2012). 
Op 21 juni 1899 vraagt Albertus Adam van Aarsen bij het bestuur van 
de polder vergunning aan om beide panden te mogen afbreken en er 
drie nieuwe panden te mogen bouwen. 
De drie panden krijgen dan afzonderlijke  Kadasternummers. 
Zo ontstaan de panden Molendijk 1, 3 en 5. 
In tegenstelling tot nu kun je op oude foto`s duidelijk zien dat de 
dakgoot van de 3 panden uit een stuk bestaat. 
Het hoekpand Molendijk 1, wordt verhuurd aan de drogist J.C. van 
Torren, deze blijft hier gevestigd tot oktober 1914 want dan neemt hij 
via een advertentie in het   “Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard” op 
28 oktober afscheid van Oud-Beijerland, met het Latijnse woord 
“Linquenda” wat betekent: “eens moeten wij deze grond, dit huis en de 
dierbare echtgenote verlaten”  
Dan wordt de drogisterij voortgezet door de uit Sliedrecht afkomstige 
Adriana Philpina Hofman.  Waarschijnlijk is zij in die tijd ook eigenaar  
van het pand geworden, als in 1915 Van Aarsen uit Oud-Beijerland 

vertrekt. Op 7 april 1921 vertrekt drogist Adriana Philpina Hofman uit  
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Oud-Beijerland en verhuurt de drogisterij aan Jan Willem van Belle. 
Deze zet de  drogisterij voort onder de naam Hofman. Op 1 februari 
1924 geeft Van Belle, in een advertentie in het Nieuwsblad, aan niet 
meer werkzaam te zijn bij Hofman en opent later een drogisterij 
Oostdijk 16. (zie Beijerlandsche Berichten juli 2012). 

Nog te zien dat de goot doorloopt van Molendijk no. 1  t/m no. 5. 
 

Volgens het handelsadresboek van de Kamer van Koophandel 1925 is 
hier dan gevestigd drogist L. Kraaijeveld v/h firma Hofman. Deze zal 
hier maar kort gevestigd zijn want op 13 januari 1926 komt hier als 
huurder van het pand de zelfstandige drogist Johannes van der   
Heiden. Al snel verplaatst deze zijn drogisterij naar Molendijk 18. 
Volgens een advertentie in het programmaboekje van de Landdag op  9 
mei 1929, is hier dan  als drogist gevestigd  J. Nierop. Deze woont 
waarschijnlijk niet in Oud-Beijerland  want hij komt niet voor in het 
gemeentelijk woonregister. Deze is hier waarschijnlijk maar kort 
gevestigd. In 1930 koopt Jacobus M. Cornelisse de drogisterij van 
Hofman, in die periode wordt het pand ten opzichte van Molendijk 3 en 
5 opgetrokken. In 1966 wordt de drogisterij overgenomen door de zoon 
van Cornelisse, Leendert en gaat evenals zijn vader boven de  
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drogisterij wonen. In 1970 wordt de drogisterij overgedaan aan de uit 
Capelle a/d IJssel afkomstige Frank de Weerd, als deze op 3 oktober 
1975 zijn drogisterij verplaatst naar Molendijk 8 komt er een eind aan 
meer dan 75 jaar drogisterij op dit punt. 
Korte tijd is hier dan gevestigd “boetiek MD” deze verplaatst al snel zijn 
winkel naar Molendijk 31, inmiddels afgebroken. 
Dan wordt het pand eigendom van Leen Klein deze opent op 16 juni 
1977 hier zijn derde filiaal onder de naam “foto Klein” , later brengt  
Klein andere activiteiten onder zoals een videotheek,  “foto expresse  
1 uur” en later na een leegstand in 2006 een inktkiosk. Als in 2011 de 
inktkiosk is overgebracht naar Molendijk 30, opent op 9 december 2011 
“Toko Kaswatti” haar deuren met Oosterse snacks. In augustus 2012 
sluit deze al haar deuren. 
En sinds 26 november 2012 is hier gevestigd het goudkantoor van De 
Ruiter. 
Wie geïnteresseerd is in de onderliggende stukken kan terecht in het 
historisch informatiepunt van de vereniging.  
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Van wies bin jij d'r êên? 
door Arie Biemans 

 
Hoekschewaerders binne niks nieuwsgierig, maor ze wete graeg alles 
van de meñse waer ze mee in anraoking komme.  
Dus asse je dan voor d'n eerste keer tegekomme krijg-ie de vraeg te 
hore: ‘Van wies bin jij d'r êên?‘. Van d'r aaige durrep kenne de ouwere 
meñse mêêstal drie ginneraosies van elleke femilie die daer gekipt en 
gebroeid is. Asse dan wete van wies ta jij d'r êên bin, dan kenne ze 
gelijk 't plakkie anwijze waer-ie an de stambôôm hangt. As 't klopt 
zegge ze dan: ‘Da kenk wel zien, want de trekke van je vaoder legge d'r 
in.’ As ze je nie gelijk thuis kenne brenge, bevôôbeld azzie van een 
ander durrep komt, dan mot 'r netuurlijk nog wat meer gevroge worre 
om-ie te kenne plaese. Dan volgt de vraeg: ‘Waer kom-ie vandaen?’ 
want dat geef mêêstal ok veul infermaosie omdasse verschaaie femilies 
van andere durrepe ok wel  kenne. As ze d'r dan nóg nied uit kenne 
komme is te leste vraeg: ‘Wat doe je vaoder?’ want dan wete ze 
temiñste bij welleke stand dajje ingedêêld mò worre: errebaaier, 
middestander, boer of notaobele. Dat is best handig om te wete, want je 
hoef teslotte nie voor iederêên je pet of te neme niewaer? Ja,  dien 
Amerikaonse schrijver Orwell zee ok al zôôiets: ‘Alle meñse binne wel 
gelijk, maor sommige toch een bietjie gelijker as andere....’ Nou kennik 
netuurlijk maor 't beste beginne te vertellen van wies daddik t'r zellef 
êên bin. Ik bin wel gebore opte Noord, maor as zuigeling bin ik al  
geëmigreerd naer Klezwaol. Mijn vaoder had taer 'n kefee op 't 
Schááñs, vlak tegenover de meziektent die daer vroeger nog sting. 
Daer bin ik opgegroeid en daervan heb ik dus de Klezwaolse spraek. 
Mijn naom is Aorie Biemááñs, ik bin lid van de werkgroep dialecte van  
't Streekmuseum opte Noord en ik gaot hier wat verhaolties vertelle in  
't dialect.                                                                                         @ 

. 

<<    

Zo vroeg men destijds 
bij de gemeente in  
Oud-Beijerland  
een ambtenaar… 
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Informatie van uw HVO. 
13 maart 2014 – Inloopmiddag in het HIP. Met de presentatie van 
de film “Restauratie Kerktoren van de Ned. Hervormde Gemeente 
van Oud-Beijerland–1980-1981”. (Beeldmateriaal geleverd door de  
heer Piet van der Linden). Er was veelal mannelijke interesse  
en er werd door de heren met veel belangstelling gekeken.  
5 april 2014 -  Busreis naar Egmond aan den Hoef.  
Zie verslag op de pagina’s 13 t/m 17. 
10 april 2014 – Inloopmiddag in het HIP. Deze middag werd de film  
“Bezoek van Koningin Beatrix aan Oud-Beijerland op Koninginnedag 
1989” vertoond.  De originele film is de gehele televisie-uitzending 
welke 1 uur en 45 minuten. Deze film is bewerkt voor de presentatie en 
ingekort tot 45 minuten. Er waren 70 tot 80 belangstellenden en er werd 
met veel plezier naar gekeken.  
8 mei 2014 – Inloopmiddag in het HIP met de presentatie van de film 
“Allemensen… Oud-Beijerlanders tussen 1954 en 1965“.  In wisselende 
en grappige beelden zijn veel mensen in hun omgeving te zien. 
Breiende dames op een bankje, verlegen mannetjes, sportdag met de 
turn-uitvoering van kinderen en wat oudere meisjes op het oude HBS 
veld. Een voetbalwedstrijd en de muziek-optocht van “De Bazuin” door 
het dorp. Met een grote opkomst van ruim 60 belangstellenden was de 
presentatie zo’n succes dat 5 nieuwe  donateurs zich hebben aange-
meld. 
12 juni 2014 – In de maanden Juni, Juli en Augustus 2014 worden er 
geen  films vertoond.  
Het HIP is dan wel geopend .  
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Aanwinsten: 
 
DVD 27a -   “Allemensen- Oud-Beijerlanders tussen 1954 en 1965”       
                   n.a.v. van de Bazuinfilms. 
DVD  93 -    Feiten en gebeurtenissen  tussen 1900-1910    
                   door Pieter Jan in ’t Veld 
DVD  94 -    Welkom in uw nieuwe woonplaats “Oud-Beijerland “ 
        Uitgave van de gemeente Oud-Beijerland en winkeliers. 
DVD 109 -   Notariële akten betreffende de familie de Vroedt en   
                   aangetrouwden      
Boeken: 
B- G-004 -   Het Conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813, door   
                   Loek Dekker en Dick Snijders, 2014 
B-A-016 -     Notariële akten uit de 17

e
 en 18

e
 eeuw,  

                   door  dr. A.F. Gehlen, handleiding voor gebruikers,  
                   uitg. Kon. Bibliotheek, Den Haag 
Wandbord: -betreffende Zottegem 

 

 
Advertentie: 

 


