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Van de bestuurstafel
Inmiddels hebben wij voor ―Open Monumentendag‖ het eerste
exemplaar van de tekening van het Oude Raadhuis aan wethouder
Henk Kievit uitgereikt.
Op dit moment wordt er in ons Historisch Informatie Punt hard gewerkt
om alle winkels en bedrijven die in ons dorp waren of zijn, in kaart te
brengen met de juiste adressen.
(foto HIP: zie blz. 20)
Wij doen hierbij een beroep op onze leden, donateurs of bekenden:
Heeft u informatie van bedrijven in de vorm van een rekening of brief
met brievenhoofd, een oud programmaboekje met advertenties of
andere bedrijfsreclame-vormen en wilt u die ter beschikking stellen, dan
verzoeken wij u contact op te nemen met Alie v.d. Berg.
Al deze stukken worden gebruikt en worden bij ons in het archief in de
map ―Bedrijven‖ opgeborgen en zullen worden bewaard voor het
nageslacht.
Regelmatig stellen wij een uitgave samen waarbij deze gegevens
gebruikt kunnen worden.
Dus kijk in oude mappen en dozen en help ons verder.
Heeft u wat laat het Alie v.d. Berg weten tel. 614240.

Heeft u zich al opgegeven voor de stamppotavond op 21
oktober ?

Het Bestuur
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Hoeve “ Dijkzicht”
Beneden Oostdijk 22

Eerder hebben wij u beloofd om het verhaal van deze nu verwaarloosde
boerderij te plaatsen.
Wat later dan de bedoeling was, maar hier is het dan.

Deze hofstede is in 2004 gemeentelijk monument geworden en als
volgt beschreven:
“ Een grote boerderij bestaande uit een groot woonhuis, bakhuis en
schuur. Woonhuis in schoon metselwerk, rood waalformaat.
Symmetrische ingezwenkte lijstgevel, op de begane grond aan
weerszijden van de deur twee vensterassen met zesruitsschuiframen.
Op de verdieping twee vensters met zesruitsschuiframen. Voordeur met
lijstwerk, consoles, bekroning en bovenlicht in originele staat. Zadeldak
met wolfseind, grijs gesmoorde oud Hollandse pan . prominente
schoorsteen op rechter dakvlak.
In de zijgevel evenals deur met bovenlicht en eenvoudig kozijn met kalf
en gevelsteen. Schuur van latere datum ( voor 1923) in rode
waalformaat met hoger zadeldak en gelijke pannen. In de schuur twee
grote originele inrijdeuren. Complex passend in de traditie van de
boerderijen in de Hoeksche Waard”
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Volgens de gevelsteen is de eerste steen gelegd in 1870. Echter er
moet hier eerder een boerderij ― Dijkzicht‖ hebben gestaan aan de OudBeijerlandsche dijk, zoals toen de Beneden Oostdijk werd genoemd.
Waar in 1864 de vlasser Pieter Hoogenboom boerde ( de vader van de
latere Cornelis Hoogenboom).
Deze hofstede is gebouwd in opdracht van de koopman Dirk
Kouwenhoven Hannink.
De eerste steen wordt gelegd door zijn kleindochter de 4 jarige Maria
Ingena Hoogenboom op 2 maart 1870. De boerderij was oorspronkelijk
groot 41 aren en 30 centiaren. Het adres is dan Beijerlandschedijk 158,
dit pand is een aantal malen vernummerd, was ook nog Schulpdijk 412,
later 345 en Oostdijk 146.
Na de bouw wordt de boerderij bewoond door Cornelis Hoogenboom
Pietersz. die in 1865 is gehuwd met Pleuntje Elizabeth Hannik en hun
kinderen. Voordat Cornelis Hoogenboom de boerderij betrok was hij al
vlasser in de Grimhoek 48k. Rond 1902 komt de boerderij bij een
boedelscheiding in handen van Cornelis Hoogenboom, als deze kort
daarop overlijdt komt de boerderij in handen van zijn weduwe die er met
vier kinderen achterblijft. Zij overlijdt op 17 december 1912.
In 1923 is er volgens het kadaster een gedeeltelijke herbouw geweest,
dit is waarschijnlijk de schuur geweest.
Later gaat de boerderij over op Marie Ingenatus Hoogenboom.
Door vererving is het bezit van de boerderij flink uitgebreid. Dit blijkt uit
de openbare verkoping op 27 juni en 4 juli 1928. Buiten de grond, die
direct achter de boerderij doorloopt tot aan de Ossebil (huidige Pr.
Irenestraat), zijn er verder nog boomgaarden en bouwland in OudBeijerland 25 Ha., 98 aren en 63 Ca. In, de voormalige gemeente,
Mijnsheerenland 3 Ha., 34 aren en 50Ca. (dit is de strook grond waar
nu de kantoorgebouwen in Poortwijk staan).
De boerderij wordt in het veilingboekje als volgt omschreven:
“De bouwmanswoning, genaamd” Dijkzicht”, met schuur,
wagenkeet, erf en tuin. Aan den Oud-Beijerlandchedijk, onder OudBeijerland, kadaster Sectie D, nummer 1115, groot 41 aren en 3
centiaren. Grondlasten circa Fl. 41.60. Onder dit perceel niet begrepen:
Alle bomen, planten en struiken, alsmede de droogpalen en broeibak, in
den tuin en de niet van steen zijnde hokken het erf, welk een en ander
door den verkooper zal worden weggeruimd voor 1 mei 1929. De
kooper van dit perceel moet overnemen: de aanwezige waterpomp met
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buis, buiten aan de schuur, voor Fl. 40.-- en de heining langs den tuin
voor Fl. 15.—“
Op woensdag 27 juni 1928 wordt ingezet door Bastiaan Willem Hollaar
Anthonieszn. voor Fl. 6120.—
Op woensdag 4 juli 1928 wordt de boerderij, de grond erom heen en de
grond langs de Oud-Beijerlandschedijk, totaal 1 Ha.. 14 aren en 63
Ca., gemijnd op Fl. 13.100,-- door rentenier Klaas Rokuszn. Schelling,
hij heeft waarschijnlijk geboden namens Pieter Jan Goemans die
uiteindelijk bij het kadaster wordt ingeschreven als eigenaar.
In 1928 vraagt Pieter Jan Goemans vergunning aan het polderbestuur
voor het plaatsen van een betonnen toegangsbrug met afsluithek.
Enkele jaren later komt de boerderij in handen van landbouwer Albertus
Schipper.
In 1970 is er nog een splitsing van de grond, maar de boerderij blijft in
het bezit van de familie Schipper.
In 2009 verkoopt, de laatste Schipper, Hendrikus Schipper de dan al
vervallen boerderij aan de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam, die
het wil betrekken bij het nieuw te bouwen complex de ― Gravin‖.

Pieter Jan in `t Veld


Ds. Havinga en de Waldenzen.
Op internet hebben wij gevonden dat de Oud-Beijerlandse predikant
K.Havinga een boek heeft geschreven “ De Waldenzen”
De Waldenzen, ook de ‖armen van Lyon‖ genoemd, waren een
middeleeuwse religieuze beweging. Zij wilden dicht bij de Bijbel blijven,
welke zij beschouwden als de enige geloofsautoriteit. Mannen en
vrouwen dienen hun leven op de Bijbel te baseren. De groep ontstond
in 1175 ten oosten van de franse stad Albi. De Lyonse Koopman,
Petrus Valdez, las in het evangelie volgens Mattheus 19:21 dat Jezus
een rijke jongeman opdraagt al zijn bezit te verkopen ten bate van de
armen.
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Valdez raakte hiervan zo onder de indruk dat hij besloot dit voorbeeld te
volgen. Hij gaf zijn bezit aan de armen en ging prediken. Het evangelie
liet hij vertalen in het Occitaans, de streektaal van Zuid-Frankrijk,
waardoor het ook voor de gewone mensen goed te begrijpen was.
Petrus en zijn volgelingen trokken rond om hun kennis van de Bijbel te
verspreiden. Met daarbij de kritiek op de levenswijze van de rijken.
Tijdens de periode van de reformatie sloot een deel van de Waldenzen
zich aan bij de Zwitserse protestanten. Waldenzen werd de naam voor
de protestanten in Noord – Italië.
Wie was Ds. Havinga ?
Het boekje ― kerkelijk Oud-Beijerland‖ van ds. M.H.A. van der Valk uit
1907 uitgegeven door M.J. Witte te Oud-Beijerland, verhaalt het
volgende:
“ Kornelis Havinga, geboren te Middelstum op 22 september
1843 was de zestigste predikant en opvolger van Ds. Klomp. Na eerst
bij het onderwijs te zijn geweest, ging hij studeren voor predikant. In
1882 werd hij door het provinciaal kerkbestuur te Overijssel tot de
evangeliebediening toegelaten. 3 december van dat jaar deed hij te
Daerle. Vervolgens stond hij te Zwartsluis 1885, te Den Ham 1886, te
Zuilen 1889, weer te Den Ham 1891, te Op-en Neder Andel waar hij op
20 mei 1894 zijn intrede deed, tot deze gemeente hem beriep. In OudBeijerland deed hij zijn intrede op 6 mei 1900, na bevestigd te zijn door
Ds. Van Boven. Bittere dagen heeft hij in deze gemeente doorgebracht,
zeer bittere, wat wel het best uitkwam bij zijn afscheid op 10 april 1904,
toen hij in zijn toespraak zich richtte tot de ambtsbroeders van de ring
en tot Ds.. Van der Valk en zelfs weigerde iemand van de kerkenraad
de hand te drukken”
Ds. Havinga was beroepen in Hattem.
Wie het boekje ― De Waldenzen‖ wil lezen, via internet, het is te vinden
www.theologienet.nl/dcumenten/havinga-waldenzen.pdf

Pieter Jan in `t Veld
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Hester van Schouwen
Hester van Schouwen was de dochter van de in Dirksland geboren
Cornelis van Schouwen en Hester van Es.
Cornelis was jarenlang landbouwer op de hoeve ―Leenheerenpolder‖
aan de Havenkade in Goudswaard.
Toen hij zijn boerderij had overgedragen aan zijn zonen, ging hij in mei
1888 rentenieren aan de Bijl B 69 nu nummer 11.
Ook de ongehuwde dochter Hester gaat met haar ouders mee.
Volgens Arie Pieter van de Hoek, in zijn boek over de boerderijen in de
Hoeksche Waard, heeft Hester veel gereisd en had zelfs in Egypte op
een kameel gezeten, wat voor die tijd natuurlijk een bijzonderheid was.
De familie Van Schouwen en dus ook Hester waren niet onbemiddeld.
Na de dood van haar ouders blijft Hester ongehuwd aan de Bijl wonen.
Op 4 september 1937 laat zij bij notaris G.L. Born een testament
opstellen.
Als Hester op 75 jarige leeftijd op 3 januari 1939 overlijdt laat zij veel
porselein na aan haar nichten, de dochters van haar zuster Maria.
Ook het bestuur van het Burgerlijk armbestuur is gelegateerd, aldus
een brief van notaris Born aan het armbestuur.
Het legaat is Fl. 1500,-- en kende de
volgende bepaling:
―dat de rente of opbrengst daarvan zal
strekken om met kerstmis van ieder jaar
aan de bedeelden van 70 jaar en ouder
een extra bedeling van brandstof te
doen”
Het legaat wordt in dank aanvaard door
het armbestuur.
Op 28 maart 1939 bedankt het bestuur
van het burgerlijk armbestuur via notaris
Born de erfgenamen.

Pieter Jan in `t Veld
Hester van Schouwen
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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100 jaar bibliotheekvoorziening in Oud-Beijerland
De eerste bibliotheekvoorziening (leeszaal) in Oud-Beijerland is van de
vereniging ―Ons Huis‖ aan de Kerkstraat 15, In 1910 is het pand
geschonken door mevrouw A.C. de Jongh- van Weel. De vereniging
had tot doel de jeugd op woensdag- en zaterdagmiddag bezig te
houden met naai- en breiwerk, handenarbeid, voorlezen enz. en de
exploitatie van een leeszaal, met als directeur J. van Zijl. Later werd dit
Mej. Van Duyl en de bekende kinderboekenschrijfster Anna Hers onder
andere bekend van het boek ― Het beugeljong‖.
Al in 1910 wordt er een gedrukte catalogus
uitgebracht met 1013 boeken.
Op 25 juni 1913 geeft de directrice Anna Hers
in het ― Nieuwsblad, gewijd aan de belangen
van de Hoeksche Waard en IJselmonde‖, een
uiteenzetting van de activiteiten. Uit het
bericht maken we op dat er inmiddels ca.
1400 boeken zijn. In de maanden oktober t/m
april is de leeszaal iedere woensdag en
zaterdag geopend van 19.00 – 21.30 uur en
vanaf 1 mei woensdag en zaterdag van 10.00
– 12.30 uur en van 19.30 – 21.30 uur. Op
maandag en dinsdag is de bibliotheek
geopend van 13.30 – 16.00 uur.
Anna Hers

Het aantal bezoekers van oktober t/m mei is 1081 en er zijn 3032
uitleningen.
Op dinsdag 18 november 1913 is er een ledenvergadering daaruit blijkt
dat Dr.J.F.Ph. Hers voorzitter is, P. Molendijk secretaris en H. Koopman
penningmeester. In de winter van 1912-1913 zijn er 1255 bezoekers
geweest en het boekenbestand is opgetrokken tot 1410. Uit de
begroting voor het boekjaar 1913–1914 blijkt dat er Fl. 30,-- is
gereserveerd voor nieuwe boeken en Fl. 5,-- voor brochures. Aan
contributie verwacht men Fl. 60,--. Het verwachte nadelig saldo zal
uitkomen op Fl. 299,08 ½.
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De bibliotheek krijgt van de gemeente geen subsidie.
In 1914 doet een commissie van toezicht op verzoek van ―Centrale
Vereeniging voor Leeszalen en Openbare Bibliotheken‖ die uiteindelijk
de Minister van Binnenlandse Zaken moet adviseren.
Voor dit doel bezoekt Dr.Th. Stoop namens de commissie van toezicht
de Oud-Beijerlandse bibliotheek en doet op 25 april 1914 verslag.
“de indruk is niet onaardig....... dat de bibliothecaresse haar
taak goed waarnam maar de bibliotheek in geheel het karakter droeg
van een volksbibliotheek, nagenoeg uitsluitend amusementlectuur,
instructieve lectuur ontbrak bijna geheel”.
Op 3 mei 1914 bericht de ―Centrale Vereeniging voor Leeszalen en
Openbare Bibliotheken‖ de Minister negatief voor een rijkssubsidie voor
de Oud-Beijerlandse bibliotheek. Het argument willen wij hier toch
noemen:
“dat het oprichten en onderhouden van openbare leeszalen en
bibliotheken toevertrouwd moeten blijven aan vereenigingen of
stichtingen welke met dit bizondere doel worden geconstitueerd, opdat
geen vermeninging van uitgave onsta, en verder op geen openbare
leeszaal het stempel worden gedrukt van een corporatie welke zich
mede het onderhouden van een leesgelegenheid ten doel stelt”
Ondanks het ontbreken van subsidie gaat het bestuur gewoon door en
zijn er, in de periode oktober 1913– 21 april 1914, 2875 uitleningen en
het boekenbestand is gestegen naar 1608 en er zijn 232 leden.
Op 3 april 1914 schrijft voorzitter Hers een brief aan het commissielid
van toezicht Dr.TH.Stoop een brief waarin hij weer een uiteenzetting
geeft van het wel en wee van de bibliotheek, om zo toch in aanmerking
te komen voor de rijkssubsidie. Op 7 april heeft Stoop voorzitter Hers
teruggeschreven, want op 10 april schrijft Hers opnieuw. Hierin geeft hij
weer een uiteenzetting over de financiën, waarschijnlijk heeft Stoop een
opmerking gemaakt over de aanwezige kranten want hierop reageert
Hers met de mededeling als de kranten worden aangeboden ze ook ter
lezing worden neergelegd. Ook het salaris voor de directrice is blijkbaar
ter sprake gekomen want Hers schrijft dat het salaris Fl. 800,-- nog
steeds wordt betaald door mevrouw A.C. de Jongh–van Weel.
Van dit salaris staat de directrice een gedeelte af.
In 1918 wordt besloten om voor de openbare leeszaal een afzonderlijke
vereniging op te richten om op die manier meer kans te maken op een
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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rijkssubsidie. Er wordt dan opgericht ―Vereeniging Openbare leeszaal
en Bibliotheek Oud-Beijerland‖. Voorzitter van deze nieuwe vereniging
is J. Verhagen jz.
Bij Koninklijk Besluit van 11 juni 1919, nummer 57, wordt de nieuwe
vereniging ―Openbare leeszaal en Bibliotheek Oud-Beijerland‖
goedgekeurd. Tevens is er in januari 1919 een reglement voor
bezoekers en lezers vastgesteld.
Maar met een mogelijke rijkssubsidie zit het niet mee want op 2 januari
1920 beslist de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap op
een subsidieaanvraag van 21 juni 1919. Hij besluit om aan de OudBeijerlandse bibliotheek geen rijkssubsidie te verstreken, het knelpunt is
nu dat, ondanks dat de leeszaal en bibliotheek zijn losgekoppeld van de
Vereniging ― Ons Huis‖,
“dat met het huidige budget het niet mogelijk is de leeszaal op
peil te brengen. De rijkssubsidie is er voor verheffing van de kleine
bibliotheken als de gemeente de wenselijkheid van een bibliotheek
erkent door het toekennen van een minimum subsidie.
Na deze afwijzing heeft H. Koopman nog een gesprek met Dr.H.E.
Greve van de centrale Vereniging en op 23 februari 1920 schrijft de
voorzitter P. Molendijk nog een brief. Uit de brief blijkt dat de gemeente
om reden van onvoldoende financiën geen subsidie geeft.
Van de 11 leden stemde er 5 voor een subsidie van Fl. 100,-Toch krijgt men op 26 februari antwoord:
“De rijkssubsidie beoogt levensvatbare instellingen te helpen,
niet noodlijdende op de been te houden. De Oud-Beijerlandsche
instelling maakt allerminst den indruk levensvatbaar te zijn en belooft
dat ook niet te worden wanneer uit de plaats nietruimer wordt geofferd
om haar in stand te houden.”
Op 18 maart 1920 schrijft de inspecteur der openbare leeszalen Dr.
P.C. Molhuyzen aan de vereniging voor openbare leeszalen en
bibliotheken:
“Ik ben in Oud-Beierland geweest, maar vrees dat daar niet te
helpen is. Een klein troepje vooruitstrevenden heeft te vechten tegen
een bevolking en een Raad, die niet vooruit willen. Men heeft er zelfs
geen Burgerschool willen hebben! Van een gemeentesubsidie tot het
voorgeschreven bedrag van 900 of 1000 gulden is geen sprake,
hoogstens 100 per jaar, maar die hebben zij nu nog niet. De geringe
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belangstelling blijkt ook uit de slechte financiën, men drijft op het
volkshuis, dat zelf ook niet veel kan. Het is heel jammer, want juist in dit
milieu kon een leeszaal veel goed doen. We spreken er nog wel eens
over; de stukken gaan hierbij terug”
Uiteindelijk heeft de gemeente later ingezien dat gemeentelijke subsidie
noodzakelijk is voor een goede bibliotheek.
Deze vorm van bibliotheekvoorziening is lang zo in stand gebleven
ondanks de naamswijziging bleef men altijd spreken over ―Ons Huis‖ en
heeft tot eind jaren 60 van de vorige eeuw in een behoefte voorzien.
Daarnaast hadden scholen en kerken ook een bibliotheekvoorziening.
Ook kende Oud-Beijerland de Chr. Volksbibliotheek ―Maranatha‖.
In 1966 nam een kleine groep onder leiding van de Sociaal-cultureel
Werkgemeenschap het initiatief om te komen tot een algemene
bibliotheekvoorziening in Oud-Beijerland. Na een informatieavond in
hotel ―de Oude Hoorn‖, die overigens matig werd bezocht, kwam er in
1968 een oprichtingscomité. Om te bezien of er draagvlak is onder de
bevolking van Oud-Beijerland werd er een peiling gehouden. Door
storting van Fl. 1,-- en het plaatsen van een handtekening, geven ca.
2000 inwoners blijk van belangstelling te hebben voor een openbare
bibliotheek.
Ook het college van burgemeester en wethouders is positief over dit
initiatief.
In een brief van 14 december 1968 vraagt het voorlopig bestuur van de
algemene bibliotheek i.o. een subsidie aan.
Ook de al jaren gevestigde bibliotheek in ―Ons Huis‖ steunde het
initiatief, deze steun ging zover dat men haar boekenvoorraad ter
beschikking stelde aan de nieuwe bibliotheek.
Op 31 december 1969 wordt de stichtingsakte gepasseerd en is de
oprichting een feit. Gelijktijdig wordt het zes leden tellende comité
uitgebreid. Het totale bestuur wordt gevormd door H.A. Korteweg,
J.G.H. van Amerongen, Mej. M.L. van Dongen, L .Kaas, Mej. A. v.d.
Berg, W. den Boer, M.J. van Brugge, B. Greven, Mej. M.L. Taselaar,
S. Visser, C. Weeda en Mevr. M. van Wijngaarden.
Het oogmerk van deze uitbreiding was vertegenwoordiging van alle
geledingen uit de Oud-Beijerlandse bevolking.
De eerste taak van het nieuwe bestuur was zoeken naar een geschikte
locatie voor huisvesting. Die werd gevonden op de benedenverdieping
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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van het pand Havendam 7. Dit pand was beschikbaar gekomen omdat
de daar gevestigde drukkerij Van As naar het nieuwe bedrijventerrein
―de Bosschen‖ is verhuisd. Het pand wordt gehuurd van bouwkundig
bureau Doolaard.
Op 21 april 1970 wordt er in hotel ―de Oude Hoorn‖ een informatie
bijkomst gehouden waarin de werkwijze van de bibliotheek uiteen wordt
gezet.
De nieuwe bibliotheek wordt op zaterdag 30 mei 1970 geopend. Eerder
zijn in de ―Oude Hoorn‖ de genodigde ontvangen. De opening wordt
verricht door burgemeester Jan Aantjes, hij doet dit door het omslaan
van een reuze boekomslag die voor de intreedeur is gezet.
In de eerste tijd is de bibliotheek beperkt geopend op woensdag en
vrijdag van 14.00 – 17.30 uur en van 18.30- 20.30 uur.
Het abonnement voor volwassenen is Fl. 5,-- per jaar en het tweede
abonnement voor gezinsleden Fl. 3,--. Voor 65+ ers Fl. 1,-- per jaar.
Op 15 juni 1970 geeft de minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk aan dat de bibliotheek voorwaardelijk een
rijkssubsidie ontvangt en uiterlijk op 31 december 1973 een compleet
aanvaardbaar plan moet hebben ingediend voor een definitieve
huisvesting.
Het aantal uitleningen in 1973 is voor volwassenen 35.766 en voor de
jeugd 35.643. Ook het boekenbezit is gestegen naar 9386 boeken en er
zijn ca. 2600 leden, 1066 volwassenen en 1538 jeugdleden.
Het bestuur gaat op zoek naar een nieuwe locatie voor de huisvesting
en heeft haar oog laten vallen op een terrein hoek Nobelstraat/ Van
Speijkstraat. Hier zou ruimte zijn voor 400m2 met een uitbreiding naar
600m2.
Ook blijft de bibliotheek leden werven in de landelijke bibliotheekweek
in 1974 zijn op woensdag 16 oktober de medewerkers te vinden in de
omgeving van de weekmarkt aan de West Voorstraat voor een
ledenwerfactie.
ste
Elke 25
inschrijver ontvangt een boekenbon van Fl. 15,--. Ook
zetelden medewerkers en bestuur in de muziektent waar boeken
konden worden ingekeken.
Maar het jaar 1974 kende ook zorgen het Ministerie van Cultuur
Recreatie en Maatschappelijk werk vond de huisvesting, die slechts een
tijdelijke goedkeuring had, onvoldoende. Toen ook de verhuurder van
12
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het pand Fa. Doolaard per 1 januari 1975 de huur opzegde, ontstond
er een acuut probleem.
De gemeenteraad onderkent het probleem van de bibliotheek en neemt
in december 1974 een motie aan waarbij zij het college uitnodigen een
noodvoorziening te realiseren voor 400m2 op het terrein aan de
Nobelstraat / Van Speijkstraat. Volgens de motie zou het college:
―onverwijld opdracht moeten doen geven tot het bestekklaar
maken van een noodvoorziening en op de eerst volgende vergadering
met voorstellen komen tot het beschikbaar stellen van een krediet‖
In januari 1975 stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar van
Fl. 225.000,-- voor een noodhuisvesting op het terrein Nobelstraat/ Van
Speijkstraat. Het neerzetten van deze noodhuisvesting kost enige tijd.
Echter de verhuurder wilde de bibliotheek er al op 1 januari 1975 uit het
pand aan de Havendam hebben. Nu dit niet mogelijk was voor de
bibliotheek wordt de zaak door de verhuurder voorgelegd aan de
Kantonrechter en wel op maandag 17 februari 1975, de Kantonrechter
besloot om de bibliotheek nog twee weken uitstel te verlenen.
Uiteindelijk heeft het bestuur van de bibliotheek met juridische middelen
de zaak nog enkele maanden weten te vertragen.
Eind augustus van dat jaar kunnen de duizenden boeken worden
verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Van Speijkstraat. De 350m 2 is
snel door de Fa. Habo uit Hardinxveld neergezet en geeft nu plaats aan
de 10.000 boeken.
Op zaterdag 6 september 1975 worden de genodigden ontvangen in
het gebouw van ―de Harmonie‖ voor de openingshandeling van de
bibliotheek. Deze wordt verricht door wethouder D.P. Hitzert, hij doet dit
door de sleutel om te draaien en de deuren van de bibliotheek te
openen voor het jongste lezeresje Sanneke Briens.
Maar de noodhuisvesting aan de Van Speijkstraat is er slechts voor 4
jaar neergezet en er wordt in 1977 al nagedacht over een permanente
oplossing. Hierbij wordt gedacht aan een nieuw te bouwen cultureel
centrum achter de boerderij ― de Lindenhoeve‖ aan de Steenenstraat.
Uiteindelijk komt er in de Steenenstraat een Multifunctionele
accommodatie deze komt niet achter de boerderij, maar de historische
boerderij wordt hiervoor gesloopt. Ook de naam van het nieuwe
centrum, van de hand van architect Stuurman uit Waddinxveen, wat in
de wandelgangen MAS wordt genoemd levert discussie op. Uiteindelijk
wordt het vernoemd naar de boerderij die voor het centrum is gesloopt.

Pieter Jan in ’t Veld
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Kerkstraat 15, foto links situatie 1973 en de foto rechts huidige situatie.


Berlage in Oud-Beijerland
Door een oplettende, in Oud-Beijerland geboren medewerkster van het
Nederlands Architecten Instituut, Els van der Linden, zijn er twee
tekeningen herontdekt van de hand van de beroemde architect Hendrik
Petrus Berlage (1856-1934). Berlage bekend van o.a. de ―Beurs van
Berlage‖ ( 1903) het jachtslot St Hubertus in het Kröller Müller museum
op de Hoge Veluwe ( 1914-1920).
De tekeningen zijn door Berlage gemaakt op 24 en 25 juli 1921 en
meten 19 x 25 cm. Eén is een conté tekening en geeft een beeld van
de achterzijde van het Oude Raadhuis (25 juli). Dus voor de uitbreiding
van het raadhuis in 1938-1939. Op de tekening zijn nog de kleine
huisjes te zien die voor de uitbreiding moesten wijken.
De andere is een conté tekening, die is ingekleurd met kleurpotlood,
van de Scheermansvliet (24 juli).
Ondanks dat op de tekening staat: ―N Beijerland‖, is dit onmiskenbaar
de Scheermansvliet Omdat Berlage hier op 24 en 25 juli is geweest,
heeft hij wellicht in de ―Oude Hoorn‖overnacht. Uit onderzoek blijkt dat
Berlage die toen 65 jaar was ook soortgelijke tekeningen heeft
gemaakt in, Puttershoek en Dordrecht.
14
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Vragen via de website:
Het gebeurt bijna wekelijks dat we via de website vragen binnenkrijgen
en deze vragen zijn zeer divers.
Toch misschien wel leuk om hierover iets te vertellen.
Onlangs komt er een vraag binnen van John Kooperberg, geboren in
Nieuw Zeeland.

In de nalatenschap van zijn moeder vindt hij bijgaande foto`s van een
vrouw met een keuvel.
Op de achterzijde van een foto staat: “Oud-Beijerland 17 april 1938,
geboren 17 april 1853” Met de vraag wie is deze vrouw en waar staat
dit huis, ga maar eens aan een dergelijke klus beginnen.
Op de foto zien we een bruggetje dus er moet water zijn.
Kan het de Vlietkade zijn of elders? Rond 1938 zijn er nog sloten op de
Achterweg/Langeweg, nu Koninginneweg.
Waarom nu Achterweg en Langeweg in een adem genoemd? Omdat in
die tijd de naam Achterweg en Langeweg door elkaar werden
genoemd.
De zoektocht begint nu eerst in de collectie van Joris Buitendijk en daar
vinden een betere foto van het huis met een duidelijke tekst op het
bord aan de gevel waarop staat ―kuiperij‖.
Het blijkt de kuiperij te zijn van Cornelis Edewaard aan de Achterweg.
Van alle bouwtekeningen (in ons eigen archief) vonden we de
bouwaanvraag in 1909. Inmiddels kwam Joris Buitendijk met een
mogelijke naam van de vrouw met de keuvel.
Historische Vereniging Oud-Beijerland
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Het zou gaan om Antje van Vliet -van `t Hof. Maar dat is natuurlijk nog
geen bewijs maar wel weer een vertrekpunt. Dan het raadplegen van
het gemeentelijk archief. Nu heeft onze vereniging vorig jaar voor de
gemeente het woningregister geïnventariseerd. Dus voor dergelijke
vragen is het archief inzichtelijk geworden. Maar op 17 april 1853 geen
geboorte van Antje.
Zoeken in de zgn. Blauwe klappers op Van Vliet of Van `t Hof geven
geen informatie. Dan zoeken naar Cornelis Edewaard, want zou ze
dan toch met hem getrouwd zijn geweest?
Die was wel twee keer gehuwd geweest maar niet met onze Antje.
Dan het woningregister van omstreeks 1920, want misschien was zij
wel inwonend bij de kuiper Cornelis. Ook dat leverde niets op, we lezen
wel dat het adres van Cornelis is: Achterweg wijk A 338.
Een pagina terug in het register vinden we Arie van Vliet en gehuwd
met Johanna van `t Hof, geboren op 17 april 1853 te Willemstad.
Daarmee weten we dat onze Antje echt bestaat, maar waar stond het
huis van Arie en Antje nu precies?
De bouwaanvraag van de kuiperij van Cornelis Edewaard geeft de
gewenste informatie bij zijn bouwaanvraag:
―belend ten zuiden aan een gedeelte van perceel 1029 thans verkocht
aan A. van Vliet alhier”
Dus we weten dat het huis van Arie van Vliet ten zuiden van de kuiperij
zou staan.
Weer terug naar onze collectie bouwtekeningen en daar vonden we
onder Langeweg de bouwaanvraag van Arie van Vliet die enkele dagen
na Cornelis Edewaard een bouwaanvraag doet voor een woonhuis aan
de Achterweg. Volgens de foto uit Nieuw Zeeland staat Antje dus toch
voor haar eigen huis.
De foto, gevonden in de collectie van Joris Buitendijk, liet het huis van
Arie en Antje zien.
Met deze informatie uit ons eigen archief en het gemeentelijk archief
hebben we als Historische Vereniging iemand in Nieuw Zeeland kunnen
helpen en zelf hebben we weer een stukje Oud-Beijerlandse
geschiedenis vastgelegd. Het is te hopen dat onze gemeentelijke
bestuurders het Oud-Beijerlandse archief niet onderbrengen in
Dordrecht want dan kunnen deze vragen maar moeilijk worden
beantwoord. Want ook dat is promotie van Oud-Beijerland.
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Aanwinsten en ter inzage in het HIP:
Het boek met foto's en de krantenknipsels, dat Joris Buitendijk
heeft bijgehouden in 2009 over 450 jaar Oud-Beijerland is klaar
en ligt ter inzage.
Rapporten over de Renovatie van kunstwerken in het centrum
van Oud-Beijerland.
Stuk met betrekking tot militair noodhospitaal in mei 1940 in
Oud-Beijerland.
Programma van de Mitento-tentoonstelling in april 1937 in OudBeijerland.


Rectificatie:
Het stuk over de ―Joodse‖ schaal (boekje van april 2010), is geschreven
door Piet van der Linden. Per abuis is de verkeerde naam vermeld.



Het Historisch Informatiepunt –HIP- in de bibliotheek.
Vlnr:
Pieter Jan in ’t Veld, Dick v.d. Linden en Alie v.d. Berg
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