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Van de bestuurstafel. 

 

In de vorige “Beijerlandsche Berichten” heeft u al kunnen lezen dat we 

bezig zijn om het  archief van onze vereniging in het HIP opnieuw in te 
richten.  
De klus is voor een groot deel nu geklaard en er staan nu een ca. 60 
volle archiefdozen met allerlei onderwerpen uit de rijke historie van ons 
dorp.  
Ook worden er gelukkig  nog steeds waardevolle archiefstukken aan-
geboden.  
In de komende maanden wordt een deel van de krantenartikelen ook 
geïntrigeerd bij de betreffende onderwerpen.  
Heeft u nog aanvullingen voor het archief dan houden wij ons graag 
aanbevolen. 
 
Een ieder die regelmatig op de website kijkt zal hebben geconstateerd 
dat er enige vertraging is met het verder bouwen aan de vernieuwde 
website, maar na de zomer wordt hier weer verder aan gewerkt en 
wordt ook de nieuwe inventarislijst toegevoegd. 
 
Op 14 september bij de jaarmarkt/open monumentendag staat uw 
vereniging er weer met een promotiekraam en wij hopen u daar weer te 
ontmoeten.   

 
Het bestuur. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 onze kraam op de jaarmarkt 
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Amsterdamse school in Oud-Beijerland 

 

Vele malen zult u hier ongemerkt zijn 
voorbij gelopen, Oostdijk 15. Het pand 
waar nu Uljee is gevestigd.  Maar wie 
even naar boven kijkt zal zien dat dit 
een prachtige gevel is, nu ontsiert 
door twee grote taarten. 
Maar nu de geschiedenis van dit 
opmerkelijke pand. 
We gaan terug naar 21 maart 1892 
als Cornelia Schipper een Hinderwet-
vergunning aanvraagt om in dit pand, 
Kadastraal bekend sectie D no. 559, 
een brood en koekbakkerij te mogen 
vestigen. 
Volgens het huisregister van 1 maart 
1895 is hier gevestigd broodbakker 
Heime Schenk. 
Het huisadres is Oostdijk 481.  
Later wordt het huisadres Oostdijk 10. 

 
In 1924 is W. Langejan bakker in dit pand en vraagt aannemer Fop de 
Groot namens hem bij het polderbestuur vergunning aan om het pand 
te mogen afbreken en het bouwen van een winkel. 
In het archief van de polder Oud-Beijerland staat het als volgt 
beschreven:  
“stukken betreffende de vergunning verleend aan W. Langejan, bakker, 
tot het afbreken en opbouwen van een winkel staande aan de Oostdijk, 
Kadastraal bekend gemeente Oud-Beijerland, sectie D no. 559”     
(inventaris no. 819)  hiermee wordt de oorspronkelijke bakkerij afge-
broken op oude foto`s die ons ter beschikking staan is niet goed op te 
maken hoe het oorspronkelijke pand er heeft uitgezien. Volgens de 
bijgevoegde tekeningen wordt het pand gebouwd geïnspireerd op de 
architectuur  van de “Amsterdamse school” die zich kenmerkt door de 
baksteenreliëfs, duidelijk herkenbaar in deze gevel.  
Ook het driedelig raamkozijn is een typisch element uit de “Amsterdam-
se school”. 

Bakkerij Uljee, zoals het nu is.  
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Als we de tekening vergelijken met het resultaat zien we dat op enkele 
onderdelen is afgeweken van het ontwerp.  
Zo is onder de daklijst een ornament toegevoegd en zijn de ornamenten 
aan weerszijde onder de daklijst niet vierkant maar rechthoekig. 
Wat de reden is dat in Oud-Beijerland een dergelijk opvallend pand, 
zeker voor die tijd, is gebouwd is niet met zekerheid te zeggen. Is niet 
met zekerheid te achterhalen, wel is opmerkelijk dat er bij de verbouw 
van het pand van de manufactuurhandel G.C. Reijerse, Oostdijk 17  in 
1926, als gemachtigde staat W. Langejan. Wellicht is de zoon van 
bakker Langejan architect, dat zou veel verklaren. 

 Weet iemand het juiste antwoord? 
Later wordt de bakkerij overgenomen door Pieter Vos, als deze op 14 
oktober 1949 overlijdt plaatst zijn weduwe Jannetje Vos- den Boer, op 
21 oktober 1949 een advertentie in het “Nieuwsblad voor de Hoeksche 
Waard” dat de zaak op “normale wijze wordt voortgezet”. 
Om de bakkerij draaiende te houden komt bij de bakker inwonen de 
bakker Adrianus Jacob Legerstee. Als de weduwe Vos op 14 november 
1952 overlijdt neemt Legerstee de bakkerij over en gaat boven de 
winkel wonen. In  maart 1958 verhuisd Legerstee naar Oostdijk 176 en 
wordt de bakkerij overgenomen door  Jan Stolk. Als nieuwe eigenaar 

Gré Heemskerk en Jan Stolk 
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van  de bakkerij    vraagt   hij  in 1966  ver-
gunning aan om de voorgevel te mogen 
wijzigen en het zetten van een verdieping 
op het pand, naar een ontwerp van 
architect G.D. Brand te Oud-Beijerland. 
In 1970  laat Stolk door aannemer Van 

Bezeij aan de achterzijde van twee ramen 

een groot raam maken. 

Omstreeks 1973 huurt W.J. van Santen de 
bakkerij van Stolk. Later  neemt zoon 
Leendert van Santen de bakkerij van zijn 
vader over en gaat boven de winkel wo-
nen. Hij stopt omstreeks 1997. In 1998 
vraagt Uljee, die een bakkerij heeft 
Molendijk 13, vergunning aan om de 
winkelpui te mogen wijzigen en vestigt hier 

zijn zgn. koude bakkerij. 
Het is te hopen dat de eigenaar van dit voor Oud-Beijerland unieke 
pand niet, zoals anderen, de gevel gaat schilderen waardoor het 
karakter van de “Amsterdamse school” verloren gaat.  

Pieter Jan in `t Veld.  
 

Advertentie: 

fam.Stolk,  
foto: Joris Buitendijk  
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Zalmvisserij “Klein Profijt”. 

 
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van het “Hoeksche Waards 
Landschap” (HWL) weidt de Historische Vereniging hier graag een 
artikel aan. Het ontstaan van de gebouwen, het gebruik van de 
toenmalige zalmvisserij en het hedendaags natuurcentrum van het 
“Hoeksche Waards Landschap”. 
Ook in de vitrinekast van het HIB, bij de ingang van de bibliotheek, 
wordt aandacht besteed aan “Klein Profijt”. Er zijn foto’s te zien, maar 
ook een schaalmodel van “Klein Profijt” met de gebouwen. We hebben 
dit in bruikleen van de maker hiervan, de heer P.J.C. Keulemans.  
Tot en met 1 oktober kunt u hier naar komen kijken. 

 
“Klein Profijt” was een zalmvisserij welke, ondanks dat na 1910 de 
zalmvisserij  in de Oude Maas steeds minder werd, toch nog werd 
gebouwd. Op 4 januari 1916 vraagt de IJsselmondse zalmvisser en 
directeur van de nieuwe “zalmvisscherij” te Heinenoord, Willem de 
Jong, een vergunning bij het gemeentebestuur van Heinenoord aan 
voor het verplaatsen van een schuur en een machinegebouw van de 
oude naar de nieuwe visserij, waarvan de kadastrale gegevens nog niet 
zijn bekend. Wel is bekend dat rond 1910 bij de voormalige gemeente 
Goidschalxoord, een staatsvisserij stond. De schuur is bestemd voor 
paardenstal, hooibergplaats, boetschuur en taaninrichting. Deze wordt 
van hout op een stenen fundering gebouwd. Ook het machinegebouw 
wordt van hout opgetrokken en voorzien van een stoommachine om de  

stoomspil of rondeel 
voor het binnen halen 
van de visnetten in 
werking te stellen. In 
het machinegebouw 
was ook een slaapver-
trek voor de machinist. 
De plaats waar het 
machinegebouw stond 
is nu nog te herkennen 
aan de aanwezige 
fundering van de 
stoomspil of rondeel. 
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Van de tekeningen, welke zijn overlegd door de gemeente en 
polderarchitect A.P. v.d. Houwen uit IJsselmonde, worden er een 
nieuwe schuur en een machinegebouw neergezet en moet het 
verplaatsen gelezen worden als afbreken op de oude locatie en nieuw-
bouw op de nieuwe locatie.  
Al op 13 januari 1916 adviseert de gemeentearchitect het college van 
burgemeester en wethouders dat de getekende bouwwerken voldoen 
aan de gestelde eisen. 
Men gaat voortvarend te werk, want op 6 februari 1916 vraagt architect 
v.d. Houwen namens W. de Jong een bouwvergunning aan voor de 
bouw van een  ”volkskeet” als slaapplaats voor het werkvolk. Een ploeg 
werkvolk bestond uit ongeveer 20 personen die hier ondergebracht 
moest worden. Volgens de onderliggende stukken zou deze “volkskeet” 
op 3 meter afstand komen van de houten schuur. 
Om de arbeiders nog enig komfoor te bieden is er in het midden een 
open vuur met een schoorsteen. 
Deze “volkskeet” is nu nog te herkennen in de vergaderruimte en bar in 
het gebouw “Klein Profijt” van  Hoekschewaards Landschap. 
Op 9 februari 1916 adviseert de gemeentearchitect het college van 
burgemeester en wethouders positief op deze aanvraag. 
Op 23 februari 1916 vraagt W. de Jong een bouwvergunning aan voor 
een bazenwoning. 
In de stukken lezen we dat de woning bestaat uit een woonvertrek van 
4 x 4,5 meter en de voorkamer is 3,5 x 4,5 meter. Er zijn twee bedstede 
van 1,20 x 1,80 meter en een kantoor en werkplaatsje. Deze 
bazenwoning is nu nog te herkennen als de tentoonstellingsruimte. 
Rond 1919 worden ook de bevissing van zalm bij “Klein Profijt 1” ook 
gestaakt. 
Jarenlang is de stilgezette zalmvisserij in eigendom van de Staat der 
Nederlanden. 
In september 1991 neemt de gemeenteraad van Oud-Beijerland een 
besluit en koopt de gemeente  de voormalige zalmvisserij van het Rijk 
met als reden om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. 
Later in dat jaar bestaan er bij de gemeente Oud-Beijerland plannen om 
de betonmortelcentrale die in het centrum van het dorp is gevestigd te 
verplaatsen naar de voormalige zalmvisserij. 
Inmiddels heeft ook het Hoekschewaards Landschap zich bij de 
gemeente gemeld om de voormalige zalmvisserij te gaan gebruiken. 
 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 16
e jaargang nr. 51– september 2013 

. 

 

www.hvobl.nl 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 16 juni 1993 is het complex door brand verwoest en denkt de ge-
meente Oud-Beijerland er aan om het complex af te breken.  
Gelukkig zijn deze plannen  niet doorgegaan en is het in zijn oude 
luister weer opgebouwd. 
In maart 1995 verkoopt de gemeente Oud-Beijerland het complex aan 
Master-Foods en wordt het in gebruik gegeven aan het 
“Hoekschewaards Landschap“. 
 

Pieter Jan in `t Veld. 
Advertentie: 
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Biljarte. 
 

Eên van de mooiste dinge in ôôñs kefee vroeger vong ik altijd 't biljart. 
As klaain kind wier ik daer al deur añgetrokke en in 't begin mozzik een 
stoof achter me an meeslepe om over de rand te kenne kijke, toen ik 
begon te lere hoe ik de balle mos raoke. M'n vaoder had de 
klaainstekeu uit 't rek gehaold en daer mog ik 't mee perbere (zôô lang 
d'r temiñste gêên klante een potjie wouwe speule netuurlijk). Hêêle 
middaege was ik ovventoe bezig om te lere stôôte. 
Vroeger zeje ze altijd: ‘Lere biljarte kos een pet vol dubbelties’. D'r wier 
mêêstal gespeuld om een biertie dus dà kon aerdig in de koste lôôpe 
want de verliezers mozze dan de drankies van de winnaers betaole. 't 
Was dus gêên wonder da'k altijd wel een vrieñdjie koñ vinge dà graeg 
mè mijn wou oefene, want dat hief hum dan niks te koste. 't Is zelfs wel 
een keer geweest da'k t'r een stik of vijf tegelijk mee naer binne broch, 
waervan d'r dan vier op d'r beurt mozze wachte. Die zette-n-ik an een 
taefeltie en ik trakteerde ze op een flessie limenaode med 'n koek. Maor 
dat hè 'k maor êêne keer kenne doen omda pa en moe mit zukke 
klandizie wat te waainig verdiende... 
Toen in d'n oorlog ôôñs kefee nog nie deur de Duitsers gevorderd was 
wier d'r dikkels deur zwarthandelaers gekurkt op 't biljart. Dat mo'k 
netuurlijk effe uitlegge: die kurk was een soort van houte duikelpoppie 
med ’n stikkie lôôd an d'n onderkant. Daer wiere dan drie dobbelstêêne 
op gezet en tijdes 't biljarte mos de kurk deur de stôôtbal omgegooid 
worre naedat-ie eerst een anderen bal geraokt had. Daerbij ginge dan 
veul briefies van honderd over 't biljart want in de zwarten handel wier 
geld verdiend as waoter. Toen nae d'n oorlog al dà geld ingeleverd mos 
worre bij menister Piet Lieftinck waere d'r lui die de briefies mè 
melkbusse vol kwamme brenge. Maor ze krege toch net as iederêên 
maor êên tieñtjie om opnieuw mee te beginne. 
Om in de zaek ruimte te kenne make voor bruilofte of andere fêêssies 
wier 't biljart altijd an de kant geschove en kwamme d'r planke 
overheen. Bovenop wast'r dan gelijk een mooi plakkie voor d'n 
akkordeonist en de slagwerker die de stemming van 't fêêst d'rin mozze 
brenge. Nae oflôôp mos ’t biljart dan weer op z'n plak gezet worre en 
om 't goed waoterpas te kenne krijge deje me dan hier en daer een 
bierviltie onder de pôôte van 't biljart. Soms nam een kastelaain 't nie  
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zôô nauw mè tat waoterpas stelle. Dat maokte me wel mee amme 
mette biljartclub erreges anders ginge speule.  
Zôô weet ik nog goed damme 'n keer bij Ar de Man op Strien mozze 
biljarte. Daer bleve de balle bekant een menuut rolle azzie gestôôte 
had. En omdat t'n taefel ok nog uit 't lôôd sting, ginge de balle allemael 
naer êênen hoek. Dan wier ’t dus wel erg makkelijk om veul punte te 
maoke ááñze zôô ducht bij mekaor bleve legge.  
Tegeworig speul ik nog maor waainig biljart. Alweer jaere geleje zat ik 
nog een hort op een leuke senioreclub, maor ik kreeg 't te druk mid’n 
hôôp andere dinge om dà vol te houwe. M'n keu heb ik nog wel 
bewaord en aste kañs z'n aaige voordoet stôôt ik nog wellis een 
p'rtijchie mè m'n zeun. Allêên merrek-ie dan wel dà je spel hard 
achteruit gaot azzie nie dikkels meer speult. Trouwes, de leeftijd begin 
ok een woortie mee te spreke want de balle die hêêlemael an 't andere 
end van d'n taefel legge worre steeds minder scherp zichtbaar....  
Maor toch blijf biljarte een leuke sport! 
 

Arie Biemans. 
 
 

Advertentie: 
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De zes doden van Stokjesdag. 
 
Oud-Beijerland, zondag 21 februari 1813, rond één uur ‘s middags. Een 
grote menigte inwoners uit het kanton Oud-Beijerland is in oproer tegen 
de Franse bezetter. Ze willen de loting voor het leger van Napoleon, 
desnoods met geweld, verhinderen. Niemand uit hun midden mag nog 
sneuvelen voor de keizer. (1) 
Goswin Joseph Augustin baron De Stassart, prefect van het Franse 
departement Bouches-De-La-Meuse (Mondingen van de Maas), waarin 
het kanton Oud-Beijerland ligt, is met achttien gendarmes (waaronder 
acht te paard) en 30 gardisten in zijn gevolg in Oud-Beijerland 
gearriveerd. Hij beveelt de luid protesterende menigte, die zich heeft 
verzameld voor het Raadhuis, zich te verspreiden en de loting voor het 
leger door te laten gaan. Volgens de prefect is er een massa van twee 
à drie duizend mensen verzameld, gewapend met stokken, zeisen, 
hooivorken en stenen. (2) Ze geven echter geen gehoor aan zijn 
oproep.  De Stassart geeft daarop zijn troepen bevel om in actie te 

komen en aan het oproer een 
einde te maken. De opstan-
delingen zijn geen partij voor de 
gedisciplineerde gendarmes en 
gardisten. Na het eerste treffen 
zijn er twee doden en negen 
gewonden onder de opstan-
delingen te betreuren. Een groep 
van 60 blijft met stokken en 
hooivorken doorvechten, maar 
moet het al snel opgeven. Er valt 
nog een dode en een 
zwaargewonde overlijdt wat later 
die dag aan zijn kwetsuren Het 
gewelddadig treffen heeft nog 
geen half uur geduurd. Dat 
brengt het aantal doden op vier 
personen.  
In zijn verslag van 22 februari, 
verwacht De Stassart dat twee 
gewonden het zeker niet redden. 

Goswin Joseph Augustin De Stassart. 
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Dat zou het aantal doden op zes brengen. (3) 
Wie zijn de personen die het leven gelaten hebben? Pieter Verhulp is 
tot nu toe als enige bekend. (4) 
De overlijdensakten van de Burgerlijke stand (BS) moeten verder 
uitsluitsel geven. Daarin kan opgezocht worden welke personen op  
21 februari en in de dagen daarna zijn overleden. In de BS van Oud-
Beijerland werd niemand gevonden! Was er dan geen enkele Oud-
Beijerlander het dodelijk slachtoffer geworden van het Franse 
optreden? We zijn toen eerst maar eens gaan zoeken in de BS van de 
andere gemeentes, die behoorden bij het kanton Oud-Beijerland. Te 
weten: Nieuw-Beijerland, Zuid-Beijerland, Heinenoord, Klaaswaal, 
Koorndijk (inclusief Piershil) en Numansdorp.  
Wat nu volgt is het resultaat van onze speurtocht in ondermeer de 
overlijdensakten van 1813 van deze dorpen. Pieter Verhulp, zoon 
van Teunis Kornelisz. Verhulp en Neeltje Pietersd. Bakker, is op 10 
september 1788 geboren in Zuid Beijerland en van beroep landbouwer. 
In februari 1813 worden de lichtingen 1812, 1813 en 1814 opgeroepen 
om te loten voor het Franse leger. Het gaat om de jongemannen die in 
1813 de leeftijd van 19, 20 of 21 zullen bereiken.  
Pieter is van de lichting 1808, dus geen loteling op dat moment. Is hij 
die dag te paard op weg naar zijn verloofde in Heinenoord en wordt hij 
door pech gedood in het krijgsgewoel?   

 
Advertentie:  
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Of heeft De Stassart gelijk en is hij één van de leidinggevende 
oproerkraaiers? Niet alleen de Beijerlanders houden het op het eerste, 
maar ook generaal Gabriel-Jean-Joseph Molitor, commandant van de 
17

e
 divisie te Amsterdam, is die mening toegedaan. Hij baseert zijn 

oordeel op een rapport van zijn ondergeschikte, Berner, die in Oud-
Beijerland de gebeurtenissen van 21 februari heeft onderzocht. Echter, 
volgens De Stassart reed Verhulp, tijdens het gevecht van de Fransen 
met de 60 overgebleven oproerlingen, zelfs met een steekwapen in op 
zijn troepen. Misschien was Pieter die dag inderdaad op weg naar zijn 
verloofde, maar voelde hij zich solidair met de groep jonge Hoeksche 
Waarders die zich nu eens daadwerkelijk durfden te verzetten tegen de 
gehate Fransen en besloot hij daarom mee te vechten? In ieder geval is 
hij op de Zinkwegschedijk, tijdens zijn vlucht gedood. Wat is de 
waarheid betreffende Verhulp? Dat kunnen we niet met volle zekerheid 
zeggen.(5)  

 
BS Zuid-Beijerland Overlijden 1813, akte 10; overlijdensakte Pieter 
Verhulp.Siderius schrijft over een kleermaker uit Nieuw-Beijerland, die 
op Stokjesdag wordt neergeschoten omdat hij met een hooivork naar 
een paard van een cavalerist steekt. Uit de BS van Nieuw-Beijerland 
blijkt dat het om Anthonij van Lieburg gaat. Hij is het “onechte” kind van 
de soldaat Andries Lieburg en Anna van Emmik. Anthonij wordt op 31 
juli 1748 in Vlijmen (Noord-Brabant) gedoopt. In de akte van overlijden 
lezen we de leeftijd van 62, maar gezien zijn doopdatum moet dat 64 
jaar zijn. Als tijdstip van overlijden wordt drie uur in de namiddag 
genoemd. Anthonij is dus aan zijn schotwond overleden.  
Waarom is deze oude kleermaker betrokken bij de agitatie tegen de 
Fransen? Dat kunnen we alleen verklaren uit het feit dat zijn zoon 
Adrianus opgeroepen is voor de loting. Adrianus van Lieburg is geboren  
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in Nieuw-Beijerland op 30 november 1793. Hij behoort tot de 
lichting1813. Zijn protest tegen de conscriptie heeft van Lieburg senior 
met de dood moeten bekopen. De zoon overleeft de Franse tijd. We 
weten dat Adrianus te Barendrecht op 40-jarige leeftijd in het huwelijk is 
getreden. Zijn beroep: kleermaker, net als zijn vader.              (6) 

BS Nieuw-Beijerland Overlijden 1813, akte 4; overlijdensakte Anthonij 
van Lieburg.Dirk Kruidenier is op 21 februari 1813 om half negen         
’s avonds aan zijn verwondingen overleden. Dit blijkt uit de aangifte die 
de volgende dag door zijn vader en zijn “gebuur”, Adrianus Buurman 
(sic) is gedaan. Het is te lezen in de BS van Zuid-Beijerland. Er staat 
expliciet bij dat Dirk in Oud-Beijerland is overleden. Hij is geboren in 
Zuid-Beijerland op 4 januari 1793 als zoon van Daniel Kruidenier en 
Pieternella Stolk. Op het moment van overlijden is Dirk 20 jaar. Hij valt 
onder de lichting 1813 en is als zodanig verplicht om deel te nemen aan 
de loting. Maar daar is natuurlijk niet meer van gekomen.         (7) 

BS Zuid-Beijerland Overlijden 1813, akte 8; overlijdensakte van Dirk 
Kruidenier. 
In de BS van Heinenoord vonden we in een akte dat Leendert Pietersz 
Blaak is overleden op 21 februari 1813. Hij is geboren in Heinenoord op 
30 januari 1789. Zijn ouders zijn Pieter Blaak en Fleurtje in ’t Veld.   De  
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plaats van overlijden is niet vermeld in de akte. Dat is uitzonderlijk, want 
die zijn voor de andere overleden Heinenoorders van 1813 wel 
opgeschreven. Het ligt voor de hand om te denken dat Leendert, een 
“bouwmans knegt”, die dag overleden is in Oud-Beijerland. Indien juist, 
dan is hij de vierde, getraceerde dode van Stokjesdag. Leendert is op 
21 februari 24 jaar en behoort tot de lichting 1809. Daarom is hij geen 
“conscrit”, een loteling.                                    (8)

BS Heinenoord Overlijden 1813, akte 3; overlijdensakte van Leendert 
Pietersz Blaak.Veel Heinenoorders zijn naar Oud-Beijerland gegaan om 
te protesteren tegen de Fransen. Misschien was Leendert aanwezig in 
de kerk van zijn woonplaats, toen Marie Schilperoord uit Oud-Beijerland 
er binnenstormde. Zij riep op dramatische manier de kerkgangers op 
naar haar dorp te snellen om de oproerlingen te versterken. Voor deze 
actie en andere agitatie is de felle Marie door de Fransen gearresteerd 
en later naar Zevenbergen verbannen. (9)  
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Het vijfde slachtoffer is weer een Zuid-Beijerlander. Het is Pieter Hitzert, 
geboren op 26 oktober 1792 in Zuid-Beijerland als zoon van Willem 
Hitzert en Marijgje Weeda. Pieter is dagloner van beroep, 20 jaar en 
van de lichting 1812. Dus hij is verplicht om te komen loten. Pieter sterft 
op 22 februari 1813. De BS van Zuid-Beijerland vermeldt duidelijk Oud-
Beijerland als plaats van overlijden, alsmede het tijdstip van twee uur in 
de middag. Conclusie: Pieter is aan zijn verwondingen, die hij de dag 
tevoren heeft opgelopen, overleden.                       (10)

 
BS Zuid-Beijerland Overlijden 1813, akte 8; overlijdensakte van Pieter 
Hitzert. 
Er is nu nog één slachtoffer te traceren.  
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In de doorzochte overlijdensakten, die betrekking hebben op de periode 
22-28 februari 1813 is geen “geschikte” zesde dode te vinden. Het kan 
natuurlijk zo zijn dat er een slachtoffer afkomstig zou zijn uit het kanton 
Strijen, waar de resterende gemeentes van de Hoeksche Waard onder 
vielen. Daar is ook naar gezocht, maar er kwam geen toepasselijke 
overledene naar boven. Of misschien kan de persoon afkomstig zijn 
van buiten de Hoeksche Waard. Dat ligt echter niet echt voor de hand. 
De Stassart gaat op 22 februari eigenlijk al uit van zes doden, terwijl er 
twee personen nog niet overleden zijn (zie boven). Eén ervan is Pieter 
Hitzert, die op de 22

ste
 aan zijn verwondingen sterft (zie boven). Wie 

kan de tweede gewonde zijn geweest?                   (11) 
De Oud-Beijerlander Dirk Mullaard is als negenjarige jongen getuige 
van de gebeurtenissen van 21 februari. Zijn zoon Abraham tekent de 
verhalen van zijn vader over Stokjesdag op. We komen zo te weten dat 
een “zekere K. Kiewit 13 sabelslagen op zijn hoofd kreeg”. Het gaat hier 
om Cornelis Kievit, geboren in Heinenoord op 1 april 1792, dus een 
loteling in 1813. Is hij onze zesde man? Cornelis zal door de 
sabelslagen zwaar gewond zijn geraakt.  
Maar hij overleeft zijn verwondingen: de Burgerlijke Stand meldt ons dat 
hij in 1833 overlijdt.                                                   (12)

 
 
DTB Heinenoord, de inschrijving in 1792 van de geboorte en doop van 
de conscrit Cornelis Kivit. 
Is De Stassart te voorbarig geweest met zijn aantal van zes doden?  
Zo ja, dan moeten we er voortaan van uitgaan dat er geen zes, maar 
vijf personen zijn, die ten gevolge van de gebeurtenissen van 
Stokjesdag zijn overleden.  
 

Loek Dekker en Dick Snijders. 
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Noten: 
1. L. Dekker, “Stokjesdag in Oud-Beijerland. Het conscriptie-oproer van februari 1813”,       
Beijerlandsche Berichten 48, december 2012 (Oud-Beijerland 2012) 8-18. 
2. Waarschijnlijk een overdreven hoog aantal. Men kan eerder uit gaan van honderden 
mensen. Het kanton Oud-Beijerland telde in die tijd rond de 10.000 inwoners. Ook de 
Franse generaal Molitor bekritiseert in een rapport aan de gouverneur-generaal van de 
Nederlandse departementen, Lebrun, het genoemde aantal van De Stassart. 
H.T. Colenbrander (red.), Gedenkstukken der algemeene  geschiedenis van Nederland 
van 1795 tot 1840. Zesde deel, tweede stuk (’s Gravenhage, 1912) 983, 995, 1252. 
3. H.T. Colenbrander (red.), Gedenkstukken der algemeene  geschiedenis van Nederland 
van 1795    
tot 1840. Zesde deel, eerste stuk (’s Gravenhage, 1911) 249. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, tweede stuk, 983, 1252-1253. 
4. K. Siderius, Uit vervlogen dagen. Geschiedenis van dorp en polder van Oud-Beijerland  
(Oud-Beijerland, 1967) 104. 
5. Nationaal archief; DTB Zuid-Beijerland – 2A (Dopen 1751-1800). 
J. Joor, De Adelaar en het Lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde 
van het  
 Koninkrijk Holland en de inlijving bij het Franse Keizerrijk 1806-1813 (Amsterdam, 2000) 
334-335. 
H.Amersfoort, “Dienstplicht en modernisering van Nederland 1810-1813” . In: A.M.J.A. 
Berkvens, J. Halkbeek en A.J.B. Sirk (red.), Het Franse Nederland: de inlijving (Hilversum 
2012) 101-103. 
Siderius, Uit vervlogen dagen, 104. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, eerste stuk, 249. 
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, tweede stuk, 983, 985. 
Nationaal Archief; BS Zuid-Beijerland, Overlijden 1813, akte 10.  
6. Siderius, Uit vervlogen dagen, 104.  
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FamilySearch; DTB Vlijmen Engelen – 6 (Dopen 1700-1810), image 10. 
Nationaal Archief; BS Nieuw-Beijerland HB 1827, akte 7, bij het huwelijk van zijn dochter 
Anna van Lieburg. 
Nationaal Archief; BS Nieuw-Beijerland, Overlijden 1813, akte 4. 
Nationaal Archief; DTB Nieuw-Beijerland – 2A (Dopen 1788-1816).  
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, tweede stuk, 983. 
Nationaal Archief; Barendrecht, Huwelijken 1834, akte 2. 
7. Nationaal Archief; BS Zuid-Beijerland, Overlijden 1813, akte 8. 
Nationaal Archief; DTB Zuid-Beijerland – 3A (Dopen 1792-1811). 
8. Nationaal Archief; BS Heinenoord, Overlijden 1813, akte 3. 
Nationaal Archief; DTB Heinenoord – 2 III (Dopen 1770-1800). 
9. Joor, De Adelaar, 164, 260. 
10. Nationaal Archief; BS Zuid-Beijerland, Overlijden 1813, akte 9. 
Nationaal Archief; DTB Zuid-Beijerland – 3A (Dopen 1792-1811). 
11. In het rapport van generaal Molitor van 26 februari wordt ook gesproken van zes 
doden. Maar dat aantal zal gebaseerd zijn op de gegevens van De Stassart.  
Colenbrander, Gedenkstukken, Zesde deel, tweede stuk, 983, 1253. 
12. A. Mullaard, “De Stokjesdag in Oud-Beijerland”, Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 
en IJsselmonde, december 1907. 
Nationaal Archief; DTB Heinenoord – 2 III (Dopen 1770-1800). 
Nationaal Archief; BS Oud-Beijerland, Overlijden 1833, akte 95. 
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Oud-Beijerlandse stenen voor de Dorpskerk. 

 
Bij mijn werk in het Streekmuseum in Heinenoord trof ik een 
eigenaardige Schepenakte aan uit 1652. De Oud-Beijerlandse 
Schepenen Johan van Dievoort en Thonis Verstolck meldden dat door 
notaris Bartholomeüs Roose uit Rotterdam een wijnkeldertje geopend 
werd dat het eigendom was geweest van de kort daarvoor overleden 
Willem Jansz van der Graeff. Wie denkt dat daar een assortiment 
uitgelezen wijnen tevoorschijn kwam, komt bedrogen uit. Wat dan wel? 
Maar eerst: wie was Willem Jansz van der Graeff?  Hij werd 
(waarschijnlijk in Delft) geboren in 1571 en hij overleed op 1 januari 
1651 in Oud-Beijerland; was getrouwd met Bastiaentje Cornelisdochter 
en later met Meijnsgen Jansdochter Focanus. Rond 1613 werd een 
dochter Lidewij Willems geboren. Hij werd begraven in de Dorpskerk 

van Oud-Beijerland. De grafzerk is nog steeds te zien in deze kerk .  
Willem Jansz van der Graeff was Schepen en Boekhouder bij een 
inpoldering bij Zuid-Beijerland in 1614. Later werd hij in 1631 bij de 
polder Groot Zuid-Beijerland benoemd als Waersman [penningmeester] 
en Heemraad met een jaarsalaris van 1500 gulden. Hij was eigenaar 
van een kavel grond van 31 morgen en 100 roeden in de Oud-
Beijerlandse polder (1627). Nu terug naar de wijnkelder: 
Geen wijn dus, maar wel persoonlijke papieren en testamenten van 
verschillende datum. Daarnaast een behoorlijke hoeveelheid juwelen en 
geld: een doosge waerin twee diamanten en gouden ketting, drie gou- 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 16
e jaargang nr. 51– september 2013 

. 

 

www.hvobl.nl 
 

23 

 
den ducatons, een double rijder, een portugerleijs, een franse croon, 
twee onbekende stuckgens silver, hondert twee endertich silveren 
ducsatons, hondertdertich en een halve ducaton, hondert en veertich 
rijxdalders etc.  
Maar wat het voor ons interessant maakt, zijn de volgende stukken: 
zeventien rekeningen of kwitanties van de Steenplaats; zeven boekjes 
van ontvangsten en uitgaven betreffende de Steenplaats; 
een vel papier met rekeningen over de Steenplaats; een schultboeck 
rakende de Steenplaats geschreven bij de eijghen hant van de heer  
Dijckgraef van Roijen; Blijkbaar was hij eveneens boekhouder geweest 
bij de, aan het Spui gelegen, Steenplaats. 
Omdat de datering van deze stukken doorloopt tot 1650, is het alleszins 
redelijk om aan te nemen dat bij de uitbreiding van de Dorpskerk in 
1651 gebruik gemaakt werd van stenen uit de Oud-Beijerlandse 
Steenplaats. Zeker als we ook nog zien dat het volgende uit het 
keldertje kwam: een ordonnantie met de acceptaties rakende eenige 
steen gelevert tot opbouwinghe van de kerk in Beijerlant. 

 

Jan van der Spek.  
bronnen: 
C. Baars. De geschiedenis van de landbouw in de Beijerlanden. Wageningen 1973. 

Archief Hervormde Kerk Oud-Beijerland, C. de Jong- van der Schoor, genealogische gegevens. 

Streekmuseum Heinenoord, Schepenakten Oud-Beijerland, inv. nr. 78 (film 40) 
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Aanwinsten sinds juni 2013: 
 
 B-B-014 Boek : Koningin Beatrix in Oud-Beijerland, door Marja 

Visscher, 1989 
 B-O 023 Boekje :Oud-Beijerland  in sneeuw en IJs, overdrukken uit 

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard 
 B-P-002 Boek  : Een erfenis in de Pruikentijd door Barend  de 

Graaf, uitg. Bosch en Keuning 
 B-0-024  Boek 70 jaar in de HW. De RijksHBS en 

Scholengemeenschap (1918-1988) door Ph. Perneel 
 B-W-007 Boekje  : Waterleidingen gebouwd door Visser en Smit te 

Papendrecht en Oud-Beijerland 
 DVD - Nostalgisch winkelen op de Oostdijk in Oud-Beijerland 
 DVD - Idem in de Oost-Voorstraat 
 DVD - Idem op de Molendijk 
 Foto’s en brieven betreffende Dr. Hers 
 Brieven van Anna Hers aan “Vrije Volk”  
 Verkoopakten betreffende West-Voorstraat 15, 16,17 

Stukken betreffende onderhandse akten van Jacob van der Linden, 
Eliza Cornelis de Vroedt, Jurriaan de Groot 

 Gegevens over vrijwilligersspeld van Oud-Beijerland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de week van 6 augustus j.l. 
heeft schilder Piet Hoogvliet het 
Alliance wapen van Sabina van 
Egmont aan de toren opnieuw 
geschilderd. 


