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Van de bestuurstafel. 

Dit is alweer de 50
ste

 uitgave van de “Beijerlandsche Berichten”. 

Op pagina 4 zullen wij verder ingaan op deze, voor de vereniging zo 
belangrijke, mijlpaal. 
Verder wordt er intern hard gewerkt aan het her inventariseren van ons 
archief in het Historisch InformatiePunt en het vernieuwen van onze 
website. Hierover leest u meer op pagina 6 . 
 
Wij hebben bij het college van B&W aandacht gevraagd voor de slechte 
staat van onderhoud van de herdenkingsplaquette, waar de stichter van 
ons dorp wordt geëerd. Deze staat op de hoek van de Koninginneweg 
en is een cadeau van de Oud-Beijerlanders  aan de gemeente. 
Op 9 september 1961 is deze plaquette onthuld ter ere van het 400 
jarig bestaan van de gemeente Oud-Beijerland in 1959. 
 
Tijdens openmonumentendag en de jaarmarkt, op 14 september as., 
zal onze vereniging weer present zijn met een kraam. Het doel is meer 
bekendheid te geven aan onze vereniging en het werven van leden en 
donateurs. Dit is zeker nodig. Ons ledental is al jaren stabiel op 250 
maar dit zou, gelet op de omvang van de gemeente Oud-Beijerland, 
véél meer kunnen zijn. Dus vraag eens rond in uw omgeving en maak 
mensen enthousiast voor onze vereniging. Op de jaarmarkt kunt u ook 
een inschrijfformulier mee nemen om nieuwe leden direct in te 
schrijven. U kunt dat ook doen door namen van familie, buren, vrienden 
of bekenden door te geven waar wij dan een exemplaar van de 
“Beijerlandsche Berichten” naar toe zullen sturen.  
Natuurlijk ook met een inschrijfformulier als bijlage.  
 
Op 17 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse leden- donateuravond. We 
hebben voor die avond een interessant programma waarover in het 
septembernummer meer, dus noteer deze avond alvast in uw agenda. 
 

Wij wensen u veel leesplezier met deze 
50ste 

 “Beijerlandsche Berichten” 
 

Het bestuur. 
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50ste “Beijerlandsche berichten”. 

 

Zoals u eerder kon lezen in het stukje van de bestuurstafel is dit het 

50
ste

 nummer van ons huisorgaan.  Een goed moment om eens het 1
ste

  

nummer open te slaan.  

Het 1
ste

 nummer verscheen in juni 1998, toen nog als “nieuwsbrief” 

onder de oude naam “Oud Beijerlandsche Berichten”. Deze zou later 

gewijzigd  worden in “Beijerlandsche Berichten”. Het huisblad van de 

toen pas opgerichte Historische Vereniging Oud-Beijerland, was nog 

bescheiden van aard nl. 8 pagina`s! 

In het voorwoord van het blad gaf  toenmalig voorzitter Adri de Groot 

het al aan, er werd gekozen voor “kennismaking met een kleine opzet”.  

In dit eerste nummer werd een groot artikel gewijd aan het onderzoek 

van Arie Bestebreur over de Dorpskerk en de rondleiding door hem in 

de kerk. Hiermee werd een start gemaakt voor enorm veel onderzoek- 

en schrijfwerk door veel leden. Dat die daarmee een inbreng hadden in 

het blad, zoals het nu is, kon niemand voorzien. Ook was er een 

themapagina onder de naam “praaties”. De inmiddels overleden Dries 

de Jong schreef de volgende bijdrage:  “in de oorlog ruilde ik een brood 

bij de fam. Stolk voor een carbidlamp. De moffen hadden het door en ik 

kon de carbidlamp inleveren”. 

Inmiddels verschijnt ons huisorgaan 4x per jaar en is in de loop der tijd, 

door de inbreng van verschillende schrijvers, een volwassen informatie-

blad geworden. Er zijn twee dingen die niet veranderd zijn: dat is de 

omslag van het blad, een ontwerp  van  Piet Spanjers, en de sponso-

ring hiervan door drukkerij “Quadraat”, voorheen drukkerij Bremer. 

=========================================================== 

Rectificatie: 
In het vorige nummer (49) werd gevraagd uw emailadres op te geven 
aan de secretaris, zodat we u op de hoogte kunnen houden met nieuws 
en recente ontwikkelingen.  Helaas is het mailadres van de secretaris 
niet goed vermeld.  
Dit moet zijn: 

               :    a.groot21@upcmail.nl 

mailto:a.groot21@upcmail.nl
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Advertentie: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

=========================================================== 

Nostalgisch Winkelen in Oud-Beijerland. 
 

Het H.I.P. organiseert iedere 2
e
 donderdag van maand, in samen-

werking met de bibliotheek, een doorlopende film  (duur ± 30 minuten)  
over nostalgisch winkelen in Oud-Beijerland. Er is door middel van oude 
foto’s een film gemaakt waarop de veranderingen te zien zijn die de 
winkels  “van nu (2013)  naar toen”  hebben ondergaan. De eerste film 
werd op 14 maart jl. vertoond. Hier was de Molendijk te zien. Het 
enthousiasme was duidelijk en er werd besloten hiermee door te gaan. 
Op 11 april jl. kon men “winkelen” in de Oost Voorstraat. Op de 
onderstaande foto kunt u zien dat er veel belangstelling was.  
De volgende film, Winkelen op de Oostdijk, wordt op 13 juni vertoond. 
Het project is samengesteld naar een idee van Pieter Jan in ’t Veld.  
De lay-out en montage van de films is van Dineke Dijkshoorn-Bison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: Geertje Wiersma 
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Website van de Historische Vereniging. 
 

Onze website functioneert sinds  augustus 2006. De toenmalige gede-
puteerde van cultuur, mr. Erik van Heijningen, nam de website officieel 
in gebruik. Sindsdien is er op digitaal gebied veel veranderd.   
Zo wordt op dit moment onze website herschreven voor smartphones, 
tablets e.d. te ondersteunen, alsmede allerlei social media zoals face-
book, twitter en google+ . 
Ook komt er een mogelijkheid om in een nieuwe rubriek “beeld en ge-
luid”  films te kunnen toevoegen buiten het fotomateriaal. 
Het streven is dat  begin juni de website geheel vernieuwd is, u kunt 

zelf de vorderingen dagelijks volgen.  www.hvobl.nl 
=========================================================== 

Afscheid van een predikant. 
 

In 1794 neemt ds. G. Habbema afscheid van de Hervormde gemeente 
in Oud-Beijerland. Annetje Ariesdr. Hoogenboom-Verhagen schreef 
voor de naar Purme-rend vertrekkende predikant het volgende vers: 
 

Äandoenlijk oogenblik, daar ik thans  moet betreuren, 
 `t vertrek van u, mijn vriend, mijn waarde Habbema,  

`k Moet met geweld mijn hart van u, mijn leidsman scheuren; 
 Mijn ziel volgt u steeds met vaste schreden na. 
Wij zagen u zoo kort als herder ons bewaken,  

Ach, was in `t wereldrond, geen stede Purmerend  
 Bekend geweest, gij zoudt……. Maar `k  wil Gods doen niet wraken,  

Tot uw verblijf alhier is alles aangewend. 
Gehoorzaam aan uw Heer, moet gij dan van ons scheiden,  

Jehovah ga met U, zijn zegen volg u na,  
Hij wil `t licht van Zijn gunst op uwe keuze spreiden  

Zingt wegens al uw werk steeds `t blij Halleluja!” 
 
Wie was deze Annetje Ariedr. Hoogeboom-Verhagen? Zij is gedoopt op 
29 juli 1759, overleden op 8 december 1831 op 21 maart 1784, als 2

de
 

echtgenote gehuwd met de bakker Cornelis Pieterse Hoogenboom.  
Het echtpaar woonde in het pand, wat wij nu kennen als Oostdijk 2,  
“de zadelmakerij”. 

Pieter Jan in ’t Veld. 
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Siderius en de schrijfwijze. 

 
In de vorige “Beijerlandsche Berichten” vroegen we naar de  juiste 
schrijfwijze van de naam van de schrijver van het boek “Uit vervlogen 
dagen”. Het standaardwerk van de Oud-Beijerlandsche geschiedenis 
van het voormalige schoolhoofd Kornelis Siderius. 
Via  Bas de Koning kwamen we in het bezit van een kopie van het 
koopcontract van zijn woonhuis Oost Voorstraat 24, op 6 juni 1936. 
Hij koopt dan het woonhuis van Hendrik Jan Groeneweg.  
In de koopakte wordt zijn naam geschreven als Kornelis Siderius. 
Of daarmee het raadsel definitief is opgelost? 
 
Maar rest toch ook nog weer de volgende vraag:  

Heeft iemand een rapport van de school 
met de handtekening van meester Siderius? 

 

  
 

Pieter Jan in `t Veld. 

 
Oost Voorstraat 24 

           achtergevel 

Oost Voorstraat 24  
voorgevel 
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Advertentie: 

 

========================================================== 

 Herinrichting archief Historische InformatiePunt.  
Al enkele maanden is, als archiefbeheerder van onze vereniging, Alie 

van den Berg samen met Dick van der Linden en Pieter Jan in `t Veld, 

wekelijks bezig met de herinrichting van ons archief. Het doel is om er 

voor te zorgen dat de archiefstukken bij het juiste onderwerp komen en 

het archief beter toegankelijk is voor onderzoekers. 

Ons archief wordt nu onderverdeeld in een aantal hoofdgroepen in 

archiefdozen en van daaruit onderverdeeld in nieuwe omslagen met 

een letter en mappen met een nummer.  Zodat je direct kunt zien waar 

een bepaald archiefstuk is ondergebracht. Dat is dus alle archiefdozen 

nazien en waar nodig onderbrengen in een andere hoofdgroep en direct 

verwerken in een concept-inventarislijst. Zo is er nu een nieuwe 

hoofdgroep “Beeld en geluid”. Hierin is ondergebracht het fotoarchief, 

DVD/CD-roms en al het geluid-en filmmateriaal. Vanuit de verschillende 

inventarisstukken worden,  waar nodig, verwijzingen gemaakt naar de 

hoofdgroep beeld en geluid met bv. het juiste nummer van een DVD of 

CD-rom.  Zo ook het geïnventariseerde fotoarchief van “Het Kompas” 

wat in bezit is van de vereniging. Er is er een nieuwe hoofdgroep 

“Bibliotheek” bij gekomen met alle in bezit zijnde boeken en bij de 

verschillende archiefstukken verwijzingen naar het boeknummer in de  
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bibliotheek. Onder de hoofdgroep “Historie van Oud-Beijerland” zijn 

alle stukken te vinden die gaan over de historie van ons dorp.  

Kijk je bij Sabina van Egmond vind je o.a.  haar testament, haar eigen 

wapen, maar ook het huwelijkswapen van Sabina.  

Natuurlijk ook een uittreksel van het boek van mevrouw Bosboom- 

Toussaint,  de “Delftse wonderdokter”, dat uitvoerig de bruiloft van 

Sabina van Egmond beschrijft met George Everhard, graaf van Solms. 

Verder is er een hoofdgroep Personen” waarin alle zaken die met 

personen te maken hebben zijn te vinden, (familiearchieven zijn een 

afzonderlijke hoofdgroep)  onder de hoofdgroep “Personen” hangt ook 

een dossier met daarin alle personen die een Koninklijke 

onderscheiding of erepenning hebben ontvangen. Met krantenartikelen 

voor achterliggende informatie. 

Binnen een aantal weken hopen we hier mee klaar te zijn en komt er op 

de website een uitgebreide inventarislijst die dan ook dagelijks 

bijgehouden kan worden met nieuwe aanwinsten. 

Natuurlijk moet het archief na deze herinrichting op orde blijven. 
Om deze klus te klaren zoeken we hulp! Is er een vrijwilliger die, 

onder het genot van een vers kopje koffie of thee, Alie wil 

bijstaan? Iedere 2e donderdag van de maand zijn we van 14.00 tot 

16.00 uur aanwezig in de bibliotheek. 

Vraag even naar het Historisch InformatiePunt en krijg de voldoe-

ning van een opgeruimd archief. 
Advertentie: 
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Advertentie: 

=========================================================== 

Bezwaren tegen milieuvervuilende bedrijven in 1850. 
  

Op 30 augustus 1850 vraagt de op 15 september 1809 geboren 

winkelier Philip Goudsmit vergunning aan bij het gemeentebestuur om 

aan de noordzijde van de Molendijk Kadastraal sectie C no. 21 en 22 

een leerlooierij te mogen beginnen. 

Het Kadastraal nummer 22 kunnen we op de Kadastrale kaart van 1820 

terug vinden als het huidige huisnummer 

Molendijk 46 waar nu de Groentewinkel is 

gevestigd en Kadastraal nummer 21 is het 

afgebroken pand van Molendijk 48. 

In het stuk houden we voor de duidelijkheid 

de huidige huisnummers aan. 

Philip Goudsmit woont zelf in het huidige 

huisnummer 46, hij spreekt in de aanvraag 

over het noordelijk deel, dus aan de kant 

van het huidige Gedempte Spui. In zijn brief 

wijdt Goudsmit uit dat hij jarenlang 

compagnon is geweest in een leerlooierij en 

over zijn situatie: 
Molendijk 46 
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“en door onaangename handelingen die compagnon schap is 

gedissolveerd (ontbonden) en voor de hand geene genoegzame 

middelen van bestaan heeft en waardoor rekestrant verpligt is en zich 

genoodzaakt ziet, naar middelen van bestaan uit te zien, om zoowel 

zijne echtgenote en kinderen, als zich zelf op eene gepaste manier den 

broode te verschaffen en mitsdien met mogelijkheid, geen geschikte 

vak en plaats weet uit te denken als om autorisatie aan te vragen tot het 

oprigten van gemelde leerlooierij” 

Uit de brief blijkt een wanhopige Philip Goudsmit. Maar niet iedereen is 

enthousiast over de plannen van Goudsmit. Want bij de gemeente 

komen verschillende bezwaren binnen. 

Op 4 oktober 1850 worden door burgemeester Jacob Verhagen 

Janszoon en de assessoren Willem Gibo en Jan van der Schoor de 

bezwaarmakers uitgenodigd in het raadhuis om “hun belang te hooren”. 

De heel- en vroedmeester Cornelis Kleijn is eigenaar van het door hem  

Het pand waar Goudsmit zijn leerlooierij wilde vestigen is het hoge huis waar                                                   
man,  vrouw en kind voor staan 

                                                                                       >foto uit collectie Joris Buitendijk 
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bewoonde pand wat we nu kennen als Molendijk 44. 

Naar zijn oordeel is het terrein te beperkt en de wind zal de stank niet 

kunnen afvoeren van de ondragelijke stank van de “rotting”. 

Ook de kuipen liggen dicht bij elkaar en het ingraven in de 

“waterkeerenden” Molendijk zal een groot nadeel  zijn.  Verder meldt hij  

het gevaar met paarden achter het Spui. Ook zal het Spuiwater dat voor 

“huiselijke diensten” gebruikt wordt door het uitspoelen van de huiden 

en ontlasting onbruikbaar worden. Dit is ook van toepassing voor het 

water in de haven. 

Verder kan Goudsmit volgens Cornelis Kleijn in het dorp nog wel een 
“stilstaande Looierij” kopen voor een billijke prijs.  

Ook de eigenaar van het pand dat stond op de plaats waar later 

Molendijk 50 is gebouwd, de markt en beurtschipper Hendrijk Blom sluit 

zich aan bij de woorden van Cornelis Kleijn. 

Ook het bezwaar van Barend Marinus van Dam ondersteund door 19 

inwoners van Molendijk en Havendam sluit zich hierbij aan. 

Jacob van Driel Gz. woont op de Molendijk 39, hij is winkelier in eet- en 

vetwaren, geeft aan dat zijn waren mogelijk bederven. David Elias 

Cohen is bewoner van het pand Molendijk 48 zijn bezwaar komt niet in  

aanmerking omdat zijn bezwaar op “ongezegeld ”papier is geschreven.  
 

Advertentie: 
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Ook Jilles Schipper die het pand bewoont Molendijk 50, dat hij huurt 

van Hendrik Blom, treft het zelfde lot. 

Ook zijn een aantal bezwaar makenden niet verschenen, zoals de 

erven de Wed. Abraham Opprel, eigenaar van Molendijk 39. Ook de 

eigenaar en bewoner van Molendijk 35, Jacob van Leenen en de 

eigenaar van Molendijk 43, Cornelis Maris. 

Ook Gerrit van Ooijen maakt bezwaar. Hij is van beroep “bleeker” en 

eigenaar van de bleek, Kadastraal sectie A no. 182-187.  

Dit is een groot deel van het huidige Vierwiekenplein achter dat we nu 

kennen als de winkel “Nuance”.  

Volgens Van Ooijen wordt het water in het Spui vervuild en waardoor 

zijn blekerij ongeschikt wordt. Philip Goudsmit is het met al deze 

bezwaren niet eens. Volgens hem lopen er geen paarden langs de 

leerlooierij, zoals Kleijn beweert want:  

“de achterbuurt bestaat meest uit schuurtjes, alsmede een grutterij, 

vlasserij en koffiebranderij en bij verleende toestemming die plaats 

beduidend in aanzien zoude verbeteren”.        

 
 

Advertentie: 
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 Ook  bestrijdt hij de stank:  

“zullen de werkzaamheden en de reuk die zo onaangenaam niet is, hen 

niet hinderen” 

Tegen zoveel bezwaren stelt Philip Goudsmit: “dat het te betreuren is 

dat in eene gemeente als deze, de geest voor nijverheid geen wortel 

kan schieten, ja zelfs word tegen gegaan” 

De burgemeester sluit af met de mededeling, dat aangezien op het 

bedoelde perceel in de grond gewerkt moet worden, er in dat geval 

vergunning moet worden gevraagd bij het dijk- of polderbestuur. 

Daarmee ligt het probleem op het bordje van het polderbestuur. 

Op 16 oktober  wordt het opgemaakte proces-verbaal getekend door de 

burgemeester, de assessoren  en de bezwaarmakers die ontvankelijk 

zijn verklaard. Winkelier Jacob van Driel geeft aan niet te kunnen lezen 

en schrijven. 

In het archief van de polder Oud-Beijerland zijn geen stukken aan-

getroffen over dit onderwerp. Wellicht dat Philip Goudsmit gezien de 

bezwaren maar zo heeft gelaten. 

 
Bron:  inv. no. 722 gemeentelijk archief 

 Pieter Jan in `t Veld.  
 

Advertentie: 
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Advertentie:  
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Kunstwerk behouden. 

 

Dank zij de inspanning vanuit onze vereniging is het kunstwerk 

“Twee - eenheid” behouden. 

 
Wat ging eraan vooraf? 
 
Student aan de Koninklijke Academie in Den Haag, Erik van Spronsen 
maakte als afstudeerproject het kunstwerk “Twee- eenheid”.  
Het kunstwerk verbeeld “man en vrouw” geïnspireerd door twee 

zwanen. De toenmalige directeur van de academie Joop Beljon die ook 

in Oud-Beijerland woonde was van mening dat het kunstwerk van een 

dusdanige kwaliteit was dat  ergens plaatsing  gerechtvaardigd was. 

Beljon nam contact op met de toenmalige burgemeester Aantjes om te 

bezien of het ergens in Oud-Beijerland geplaatst kon worden.  

Nu had de gemeente nog recht op een premie  voor de jaren 1971-
1972 uit de Anjeraktie van het Anjerfonds  van  ƒ 550,-- en deze diende 
besteed te worden aan cultuurbevordering. 
Van het geld kocht de gemeente het kunstwerk en nam de kosten van 
transport, fundering en verdere plaatsing voor haar rekening.   
Het kunstwerk werd aangeboden en geplaatst bij het toenmalige 
bejaardenhuis “Sabina”. Het bestuur van de Interkerkelijke stichting 
voor bejaardenzorg Oud-Beijerland heeft bij schrijven aan de 
burgemeester van 15 december 1972 het kunstwerk in dank aanvaard. 
Inmiddels is het 2009 en wordt “Sabina” afgebroken, de vraag is wat 
gebeurd er met het kunstwerk?  Bij navraag voelt niemand zich 
verantwoordelijk voor het kunstwerk en men is van mening dat het van 
de gemeente is. Maar in het archief van onze vereniging is de brief van 
15 december 1972 aanwezig en wijst de rechtsopvolger van de 
interkerkelijke stichting aan als eigenaar. Vanuit onze vereniging zijn 
brieven verzonden aan alle belanghebbende. Ook de pers duikt er in 
augustus 2009 op. 
De S.O.R. heeft toen zijn verantwoordelijkheid genomen en besloten 
dat het kunstwerk tijdens de bouw werd beschermd en herplaatst in het 
nieuwe complex. En nu is het kunstwerk aan de Sportlaan nabij het 
bruggetje op het nieuwe complex aan een nieuw leven begonnen. 
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De kunstenaar Erik van Spronsen waarmee uw vereniging steeds in 
contact is gebleven, is op 2

e
 paasdag bij het kunstwerk komen kijken. 

Hij mailde uw vereniging:  
 
“zonder uw inspanning was het kunstwerk hoogstwaarschijnlijk op een 
of andere schroothoop beland. Het is 43 jaar geleden dat ik er op de  
Haagse academie aan werkte” 

 
Dank past ook aan 
de SOR voor hun 
medewerking voor 
het behoud van 
het kunstwerk. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur. 
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Eerlijkheid van Oud-Beijerlanders. 
 
Het is tegenwoordig heel gebruikelijk dat de gemeente burgers over 
bepaalde zaken vraagt om zijn of haar mening en deze dan ook hopelijk 
serieus neemt. 
Waarschijnlijk was dit in de jaren 70 van de vorige eeuw voor sommige 
gemeenteraadsleden nog niet gewoon. 
In een artikel, in de rubriek: “Binnen en Buiten de waard” van “het 
Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard” van maandag 10 maart 1975, 
lezen we het volgende bericht onder het kopje: 
 
“slecht”:  
 
“twee jonge deskundige van de Nederlandsche Gemeenten lichtten 
donderdagavond in de commissie voor cultureel en maatschappelijk 
werk het conceptadvies over de sociaal/culturele voorzieningen in Oud-
Beijerland toe. Zij bleken bij de opstelling van hun rapport te zijn 
uitgegaan van gegevens, die verenigingen en instellingen e.d. zelf 
hadden geleverd. 
Dat vond het raadslid H.Th. de Koning (AKO/Gemeentebelangen) maar 
een slechte zaak.  
De Koning: “U bent dus uitgegaan van de eerlijkheid van de Oud-
Beijerlanders. Het lijkt me een kwalijke basis om daarop een rapport te 
baseren”. 
De journalist kon het niet nalaten hier een reactie bij te plaatsen:  
“Toch aardig van al die oneerlijke Beijerlanders om De Koning in de 
raad te kiezen” 
 
Noot:  bij de gemeenteraadsverkiezing van mei 1974 kwam deze 
nieuwe partij AKO/Gemeentebelangen, geboren uit de actiegroep 
Oostdijk, in de raad een partij die zich sterk maakte voor het behoud 
van de oude wijken.  
In augustus 1975 scheidt De Koning zich af en ging als onafhankelijk lid 
verder.  
Na  de gemeenteraadsverkiezing in 1978  kwam zowel De Koning al de 
partij AKO/Gemeentebelangen niet meer terug in de Oud-Beijerlandse 
gemeenteraad. 

Pieter Jan in `t Veld. 
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De laatste uren van de schoonvader van Willem van Oranje. 

 
In 1547 overleed te Brussel Maximiliaan van Egmont, graaf van Buren. 
Even merkwaardig als het leven van dezen wakkeren Krijgsoverste was 
ook zijn dood.  
Zijn uiteinde voelende naderen, wilde hij niet op het bed, maar als een 
echte krijgsman in ’t harnas sterven.  
Door zijn geneesheer onderricht dat hij slechts weinige uren meer te 
leven had, liet hij zijn boezemvrienden, den bisschop van Atrecht en 
den graaf van Aremberg bij zich ontbieden, ten einde afscheid van hen 
te nemen. 
Vervolgens zijn uitersten wil gemaakt hebbende, liet hij zich zijn 
pronkgewaad, zijn ridderorde van het Gulden Vlies, zijn degen, helm en 
strijdhandschoenen brengen  en, zich alzoo uitgedoscht in een armstoel 
geplaatst hebbende, gelastte hij dat men al zijn bekenden bij hem toe 
zou laten.  
Na zich  op de minzaamste wijze met allen te hebben onderhouden, liet 
hij ook zijn bedienden tot hem komen, zeide hun met een hartelijkheid 

die tranen uit hun oogen perste, één 
voor één vaarwel en beval hen den 
bisschop met nadruk aan. 
Waarna hij, een beker met wijn op ’s 
Keizers welzijn geledigd en zijn arts 
voor zijn trouwe diensten bedankt 
en omhelsd hebbende, de 
omstanders voor het laatst vaarwel 
toeriep en onmiddellijk daarna den 
geest gaf. 
 
Anna, zijn eenig kind en erfgename, 
trouwde in 1551 den jongen Willem 
van Nassau, prins van Oranje en 
bracht hem de heerlijkheden Buren, 
Leerdam, IJsselstein, Maartensdijk 
en andere ten huwelijk mede. 

 
 

Piet Spanjers.  
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Advertentie: 

============================================================ 

 
Zomaar twee krantenberichten 

 
Gevonden in het nieuwsblad voor  

de Hoeksche Waard en IJselmonde  van 11 december 1935. 
 
“Tijdens een reparatie aan de beschoeiing aan het eind van de haven 
stond maandagmorgen een timmerman uit de Bootstraat op een lader, 
die was geplaatst in een aak. Bij de aankomst van de stoomboot werd 
het bootje “enigszins” weggezogen, waardoor het leertje onderuit 
schoot, met het gevolg dat de timmerman in het water terecht kwam. 
Tot aan zijn middel nat, want hij wist zich voor verder onheil te 
behoeden, door zich aan het leertje vast te grijpen.” 
 
In de zelfde krant van 4 december 1889: 
 
“twee jongelui uit deze gemeente, die zondag een bezoek aan hunne 
beminde hadden gebracht en in den laten avond huiswaarts keerden, 
geraakten bij den Grimhoek gekomen met paard en tilbury te water, 
doordat het paard van het maanlicht schrok. Behalve een zeer koud 
bad bekwamen de personen of het paard geen letsel.”   
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Beeld van Lamoraal van Egmond in Egmond aan de Hoef. 

Het origineel van deze kopie staat in Zottegem. 
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Lezing Personenvervoer “in en om Oud-Beijerland”. 

 
Op 18 april jl. verzorgde Alie van den Berg, in samenwerking met de 
Bibliotheek Oud-Beijerland, een lezing over personenvervoer in en om 
Oud-Beijerland. 
De opkomst en ondergang van de trekschuit, wagenveren, postkoetsen, 
stoomboot, maar ook de stoomtram, welke ook door Oud-Beijerland zijn 
route had. 
Alie toonde, door middel van een beamer, vele foto’s, advertenties en 
plaatjes, zodat men een indruk kreeg hoe het vervoer tot stand kwam, 
maar door de modernisering ook weer verdween.  
Dank je wel Alie voor de leuke avond, we hebben er allemaal van 
genoten! 
 

De Rosestraat in Rotterdam 
"Hier vertrok de laatste tram in 1956"  

Hoeveel herinneringen liggen hier voor u ? 
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Ook zo kon men naar Rotterdam. 
de heer Visser had zijn garage op de Oostdijk  279, 

later werd hier Maatschappij de “AUTOMAAT” 
 -Oliehandel Van Driel- gevestigd. 

Zo reed de stoomtram met goederenwagons over de Zinkweg, 
Molendijk en de Oostdijk door Oud-Beijerland 
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Aanwinsten tot 15 mei 2013. 

 
 Serie historische artikelen over de Hoeksche Waard uit 1907 uit 

het Nieuwsblad, geschreven  door A.Mullaard. 
 10-tal foto’s van gebouwen en bouwplannen van Oud-

Beijerland, via Els Dodeman-van der Linden van het NAI. 
 Van de Brandweer uit Oud-Beijerland een kistje met kaart-

systeem van personeel in de periode 1939-1947. 
 Een persoonlijk aantekenboekje  van A.  Baars (Oost- Voor-

straat 83) met brandkraannummers etc., briefpapier, brand-
weer-verordening 1933, diverse foto’s, etc. 

 Brandweer- Circa 1800 dia’s uit de jaren 1985-1991, een deel 
daarvan zijn gescand en komen op de website. 

 B-H-010-Jubileumboek– “De Hoeksche Waard als Bondgenoot” 
door het echtpaar van Niewaal, uitgegeven 17 juni 2012. 

 B-O-022– “Een en ander uit de geschiedenis van de Gronden 
en den Polder Oud-Beijerland C.A”. Door Mr. J.D. Tresling,  
uitg. Hoogwerf-1924- Kopie 

 DVD-Nostalgisch winkelen op de Molendijk en Oost-Voorstraat. 
 

Advertentie: 

 


