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Van de bestuurstafel.
Voor u ligt weer een nieuwe “Beijerlandsche Berichten” met verhalen en
wetenswaardigheden over ons dorp en onze vereniging.
Zoals u weet hebben we op 16 februari onze jaarlijkse ledenvergadering
gehouden tezamen met de viering van ons 20-jarig bestaan.
Een verslag hiervan vindt u op pagina 21.
Tijdens de ledenvergadering reikte wethouder Van Waveren, namens de
gemeente, een cheque uit aan de vereniging van € 200, --.
Zijnde €10,- voor ieder jaar dat we bestaan.
Een leuke geste, waarvoor wij het gemeentebestuur bijzonder dankbaar zijn.
We hebben ook afscheid genomen van Dick v.d. Linden na 13 jaar als
bestuurslid. Daarover leest u op pagina 20, in deze “Beijerlandsche
Berichten”, meer.
Op het moment dat u dit leest is het project van het digitaliseren van de
bouwtekeningen bij de gemeente afgerond. Alle, bij de gemeente
aanwezige, bouwtekeningen uit de periode van ca. 1898 tot 1960, zijn
zoveel mogelijk op straat en huisnummer geordend, waar we vanaf oktober
wekelijks aan hebben gewerkt.
Het was een hele klus maar de moeite méér dan waard.
Nu zijn we bezig met het digitaliseren van ca. 5000 negatieven met
onderwerpen over straten, uitreikingen van Koninklijke onderscheidingen,
installaties van gemeenteraden en niet te vergeten- “De suikerfabriek”.
Hiermee laten we u zien “wat een doorsnede van ons dorp is”.
Als dit project is afgerond, zullen er naar schatting 40.000 foto`s en
documenten gedigitaliseerd en snel toegankelijk zijn in het historisch
informatiepunt.
Door het vertrek van Dick zijn nog wel op zoek naar een nieuw
Algemeen bestuurslid
Bij aantreden kijken we naar de interesses en zal een nieuwe verdeling in
het bestuur mogelijk zijn.
Dus meldt u aan bij een van de bestuursleden, alleen met elkaar
kunnen we de Historische Vereniging een blijvende plaats geven
in de Oud-Beijerlandsche samenleving.

Het bestuur.

www.hvobl.nl
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De Pillensteeg.
Door Pieter Jan in ’t Veld

De Pillensteeg is nooit een officiële straatnaam geweest maar deze steeg
bestond echt.
In het bevolkingsregister komt deze naam wel degelijk voor.
Vanaf 11 januari 1883 woonden hier mijn overgrootouders, de op 18 oktober
1860 geboren Willem in `t Veld en de op 23 januari 1863 geboren Klara
Catharina van `t Hof met hun op 26 mei 1883 geboren eerste kind Cornelis.
Zij wonen Pillensteeg Wijk B no. 225.
In dezelfde steeg wonen ook de ouders van Klara Catharina,
Pieter van `t Hof en Adriaantje den Tuinder en hun 8 kinderen.
Zij wonen Pillensteeg wijk B no. 215.
Dan is natuurlijk de nieuwsgierigheid gewekt want waar was nu de
pillensteeg, waar mijn overgrootouders woonden.
Nu was er al sinds 1840 al een soort wijkindeling in Oud-Beijerland, maar
werd in 1845 volledig gewijzigd door het raadsbesluit van 21 februari 1845.
De wijkindeling werd als volgt:
Wijk A- huisnummers 1 tot no. 176, wijk B- van 177 tot 320,
wijk C- van 321 tot 409 en wijk D- van 410 tot 480.
Wijk A was aan de kant van de Oost Voorstraat, waar men ook steeds
begon met tellen.
De ouderen kennen nog de “hoge” Wiebes” (afgebroken in 1965) aan het
begin van de Oost Voorstraat, dus dat was dan wijk A no.1. gelet op het
bevolkingsregister en de volgorde van telling komt Wijk B uit aan de kant van
de West Voorstraat.
Buiten het oude centrum kwam uit in wijk C. en de buitengebieden wijk D.
Nu was het in het bevolkingsregister zo, dat men huisnummers begon te
tellen en men gewoon doortelde in kleine straatjes en stegen.
Om een voorbeeld te geven: in de West Voorstraat telde men tot het huidige
huisnummer 17 en werd doorgeteld in de Peperstraat om vervolgens weer in
de West Voorstraat door te gaan bij het huidige huisnummer 18.
Maar waar lag nu toch die Pillensteeg?
4
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In de volgorde in het bevolkingsregister vanaf de Schoolstraat, de Kerkstraat
in de richting Beneden Molendijk, voorbij de Middelstraat, toen Overslop
genoemd, gaat men met de telling over in de Pillensteeg om vervolgens
weer verder te gaan in de Kerkstraat, richting Beneden Molendijk.
Wij kunnen dus aannemen dat de Pillensteeg lag
in de Kerkstraat tussen de Middelstraat en de
Beneden Molendijk.
Dit moet dan ongeveer zijn, het huidige
parkeerterrein achter de Blokker.
De naam Pillensteeg was blijkbaar geen lang
leven beschoren, want de naam komt alleen voor
in twee bevolkingsregisters in de periode lopend
van 1876- 1894.

Het gezin van overgrootvader Willem in `t Veld
heeft niet lang in de Pillensteeg gewoond, begin
november 1883 verhuizen zij naar Nobelstraat
wijk B no. 308.
Willem in ’t Veld en Klara Catharina van ’t Hof

Advertentie:
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Meneer Weeda, leraar tekenen.
Door Gerrit Verkerk

Van de lessen tekenen op ons Coornhert Gymnasium in Gouda heb ik
eigenlijk weinig overgehouden. Na de Openbare Lagere school op Stolwijk
heb ik met tekenen evenals met schrijven tot op heden nooit problemen
gehad. Aan het handmatig maken van een passende illustratie of aan mijn
handschrift om bijvoorbeeld een brief te schrijven heeft mijn gymnasiumopleiding naar mijn idee vrijwel geen bijdrage geleverd.
Maar tekenen is sinds 1921 een verplicht leervak. Ik geef het bericht uit de
Goudsche Courant van 19 maart 1921, dat van toepassing is op onze
school, toen nog Stedelijk Gymnasium wat naam betreft:
“Krachtens de jongste wijziging in de Hooger Onderwijswet worden
‘teekenen’ en ‘lichamelijke oefening’ met den nieuwen cursus als verplichte
leervakken in het leerplan van het gymnasium opgenomen. Op den zolder
van het gymnasiumgebouw wordt een lokaal voor het teekenen in
gereedheid gebracht terwijl voor de lichamelijke oefeningen waarschijnlijk
het gymnastieklokaal in de nieuwe school aan de Burgemeester
Martensingel zal worden bestemd. Curatoren bij het gymnasium doen de
aanbeveling om voor het teekenen te benoemen den heer J.J. Weeda en
voor de lichamelijke oefeningen den heer D. van Duuren.”
De loopbaan van Jacobus Johannes Weeda
J.J. (Ko) Weeda is op 26 augustus 1891 in
Oud-Beijerland geboren. In 1912 gaat hij op
kamers wonen in Rotterdam. Naast zijn baan
als huisschilder, geleerd bij zijn vader, volgt hij
lessen om leraar tekenen te worden.
Dat lukt, want hij behaalt de akte LO en wordt
onder andere leraar tekenen aan lagere scholen
in Rotterdam en Gouda en leraar in het
handtekenen aan een handelsschool in
Rotterdam. Ko Weeda is begin 1920 naar
Gouda verhuisd (Peperstraat 98) want daar
heeft hij veel aanstellingen verworven.
Hij geeft in 1920 o.a. tekenles geeft aan de
LO-scholen in de Keizerstraat en in de Prins
6
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Hendrikstraat, aan de school voor voortgezet LO aan de Houtmansgracht,
aan de eerste en de tweede burgerschool voor jongens aan de Groeneweg
resp. de Burgemeester Martensingel en aan de eerste en de tweede
burgerschool voor meisjes.
Volgens de aanbeveling door de Curatoren, zie hierboven, wordt J.J. Weeda
te Gouda in 1921 door het gemeentebestuur van Gouda benoemd tot leraar
aan ons gymnasium aan de Westhaven.
Hij wordt dan leraar MO. Het gaat om een gering aantal lesuren, dus naast
les op onze school gaat hij als leraar MO tekenen tot aan zijn pensioen
onderwijs op veel andere scholen verzorgen, onder andere op de Rijks HBS
in Gouda, de ULO aan de Burgemeester Martensingel en de Chr. HBS
Henergouwerplein in Rotterdam.
Op de website van laatstgenoemde school heb ik gevonden dat J.J. Weeda
de bijnaam ‘de geit’ had, maar op onze school heb ik die bijnaam nooit
gehoord (of niet willen horen?).
Meneer Weeda heb ik maar kort meegemaakt, net zoals anderen die in de
eerste helft van de jaren 50 aan hun pensioen toe waren: de Freule van
Beresteijn, conrector van der Bent en juffrouw Van der Veen, allen in het
begin van de jaren 20 benoemd.
Meneer Weeda was een zeer serieuze man, strak in het pak, met een strak
programma om ons tekenen, vooral natekenen te leren.
Zo moesten we een plataanblad natekenen. Hij legde uitvoerig uit hoe we
dat moesten doen: begin bovenaan bij de punt, dan schuin naar beneden
naar rechts de W van Wilhelmina tekenen, vervolgens de J van Juliana enz.
Toen de tekening bij iedereen klaar was moesten we het blad met
herfsttinten inkleuren. Maar eerst kregen we uitleg hoe we de kleuren met
onze kleurpotloden in elkaar konden laten ‘uitvloeien’.
Het rapportcijfer werd onder andere bepaald na een ‘repetitie’, waarvoor het
plataanblad ‘uit het hoofd’ getekend moest worden.
Een volgend project was het tekenen van een lege bloempot, daarna een
sierlijke vaas enz. Mevrouw Bernsen was de opvolgster van meneer Weeda.
Ook zij heeft mij niet kunnen inspireren voor het ‘leervak tekenen’ op ons
gymnasium, terwijl ik toch leuke rapportcijfers binnenhaalde.
De naam Weeda
De naam Weeda is volgens het Meertens Instituut een toponiem
(herkomstnaam), ook geschreven als Weda en Van Weede. De familie
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Weeda vindt zijn oorsprong in Cillaarshoek in de Hoekse Waard, waar
sprake is van het wiel “Weedase Gat”.
Dat Weedase Gat ontleent zijn naam aan een dorp Weeda of Weede, in de
Groote of Hollandsche Waard. Weede wordt genoemd in een oorkonde
(1274), waarin de heren van Strijen en van Putten de grenzen bepalen
tussen “onse landen die gevoeget sün te gadere tusschen Strien ende
Weede”.
De Groote Waard is tijdens de St, Elizabethsvloed in 1421, overstroomd met
veel ‘verdronken’ dorpen, waaronder Weede. Het dorp lag ten zuidwesten
van het huidige Maasdam in de Hoekse Waard.
De overlevende inwoners van Weeda zijn na de vloed naar de ringdijk van
de Groote Waard getrokken en hebben daar Cillaarshoek gesticht.
Het aantal naamdragers in Nederland met de achternaam Weeda in 1947
was 825 en in 2007 was dat 1282.
De familie Weeda
Jacobus Johannes (Ko) Weeda is in augustus 1921 als leraar MO in
Oud-Beijerland getrouwd met de twee jaar jongere Catharina Geertruida
(Catrien) Goote. Hij is dan nog maar kort verbonden aan het Stedelijk
gymnasium in Gouda.
Catrien is in 1913 geslaagd voor het examen nuttig handwerken.
Catrien is een dochter van Cornelis Goote, Gereformeerd predikant in
Oud-Beijerland.
Cornelis Goote is in oktober 1860 als mandenmakerszoon in Middelburg
geboren. Hij trouwt, van beroep handelaar, in augustus 1888 met Geertruid
Nieuwenhuijse uit Kruiningen. Het jonge echtpaar gaat in Kampen wonen
nadat Cornelis via een admissie-examen toegelaten is tot de theologische
school aldaar.
Dochter Catrien is daar geboren. Vader Cornelis slaagt in juli 1895 voor zijn
laatste examen in Kampen en daarna is hij beroepbaar bij Gereformeerde
kerken.
De eerste gemeente van Cornelis is Zuid-Beijerland en in juni 1900 wordt hij
predikant in Oud-Beijerland. Hij blijft dat tot zijn emeritaat in maart 1931.
Daarna vertrekt hij als weduwnaar na twee huwelijken uit Oud-Beijerland.
Ds. Cornelis Goote is begin november 1939 in ’s-Gravenhage overleden.
Ko en Catrien gaan na hun huwelijk in Gouda wonen, IJssellaan 227. In
Gouda zijn vijf kinderen geboren, één zoon en vier dochters.

8

www.hvobl.nl

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 20e jaargang nr. 66 – april 2017.

Het gezin woont vanaf het begin van de jaren 30 Ridder van Catsweg 93.
Daar is Ko in januari 1973 overleden en Catrien ruim vijf jaar later in de
Ronssehof.
De kinderen van Ko en Catrien zijn allemaal getrouwd en de oudste, Ivo,
heeft de HBS in Gouda doorlopen, heeft in Utrecht medicijnen gestudeerd
en is huisarts geworden in Schaesberg.
De oudste voorvader die ik van Ko Weeda kon vinden is Aert Jacobse
Weda, geboren 1620 in Strijen en getrouwd met Neeltje Cornelis
(generatie I): zij wonen Cillaarshoek.
In 1728 trouwt voorvader Jacob Cornelisse Weeda uit Cillaarshoek
(generarie IV) met Annetje van Doorne uit Oud-Beijerland.
De volgende generaties van de voorouders van Ko zijn in Oud-Beijerland
geboren, behalve grootvader Johannes Hendrikus Jacobus Weeda
(generatie VIII).
Laatstgenoemde is 1826 in Den Helder geboren: zijn vader Hendrik Weeda
(generatie VII) is als timmerman op veel plaatsen in het westen van
Nederland werkzaam geweest.
De vader van Ko is Ivo Weeda, geboren 1868 in Oud-Beijerland en aldaar
overleden in 1938 (generatie IX).
Hij is schilder in Oud-Beijerland, maakt zelf verf en heeft een verfwinkel.
Van zijn vader heeft Ko het schildersvak geleerd.
Vervolgens is Ko naar Rotterdam gegaan omdat daar voor hem
mogelijkheden waren om zich, naast zijn werk, verder te ontwikkelen.
Advertentie:
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Twee afgebroken panden aan de West Voorstraat en hun
bewoners.
Historische Vereniging Oud-Beijerland, door Pieter Jan in `t Veld.

In 1931/1932 zijn twee schitterende panden met trapgevels afgebroken om
de doorgang vanuit het centrum naar de Beneden Molendijk te verbreden.
Wij nemen aan dat de panden er al heel lang stonden, wellicht gebouwd kort
na het ontstaan van ons dorp.
In dit artikel gaan we in op de bewoners van deze twee panden.
Als er geen andere woonplaats wordt genoemd bij de akte is dit
Oud-Beijerland.

Het pand rechts,
heeft op de
Kadaster-kaart van
1820, no. 319.
Bij de volkstelling
van 1839
huisadres
Korte Voorstraat
wijk B no. 177.
Later is het
vernummerd
tot no. 1.

www.hvobl.nl

11

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 20e jaargang nr. 66 – april 2017.

De twee panden zijn volgens de oorspronkelijk aanwijsbare tafels van 29 juli
1829 in eigendom van de op 29 april 1759 geboren Maria van Weel, zij is
sinds 10 november 1826 (akte 105) weduwe van Hendrik Opprel, (geboren
ca. 1760 in Nieuw-Beijerland).
Het echtpaar is getrouwd op 24 mei 1795 in Oud-Beijerland.
Maria van Weel overlijdt op 4 november 1831 (akte 123), zij woont zelf aan
de West Voorstraat 277.
Het pand wordt volgens de volkstelling van 1839, bewoond door de op 21
februari 1817 (akte 16) geboren Lodewijk Rank, hij geeft dan op horlogemaker te zijn. Lodewijk Rank is op 23 april 1837 (akte 13) getrouwd met de
op 24 oktober 1814 geboren Teuna Helena Bunk.
Op 16 februari 1843 (akte 32) wordt hun zoon Philippus geboren, deze
overlijdt al op 18 september (akte 92) van dat jaar.
Op 18 oktober 1845 (akte 142) wordt er weer zoon geboren die ook de
naam Philippus kreeg.
Op 20 februari 1847 (akte 23) wordt dochter Johanna geboren, die overlijdt
op 1 januari 1855 (akte 1) en op 6 maart 1849 (akte 36) wordt dochter Aaltje
geboren, zij overlijdt enkele maanden later op 10 mei (akte 65).
Op 3 januari 1850 (akte 2) overlijdt ook Teuna Helena Bunk.
In hetzelfde jaar op 31 oktober (akte 16) hertrouwd Lodewijk Rank in Rhoon
met de op 1 februari 1825 (akte 7) in Rhoon geboren Aaltje Jongerius.
Inmiddels is Lodewijk Rank volgens zijn eigen opgave gemeenteontvanger
geworden.
Uit zijn 2e huwelijk worden geboren dochter Amelia op 2 juni 1825 (akte 86)
en op 28 augustus 1854 (akte 115) dochter Maaike.
Dochter Alida Johanna volgt op 1 januari 1861 (akte 1), zij overlijdt op 17 juli
1863 (akte 95).
Op 22 juni 1863 (akte 127) wordt dochter Neeltje Cornelia geboren, die
enkele maanden later op 17 augustus (akte 121) overlijdt.
Op 3 juli 1864 (akte 127) wordt zoon Adrianus Jacobus geboren.
Op 30 april 1851 (akte 51) zoon Amelius, hij overlijdt enkele dagen later op
3 mei (akte 49) en op 2 juni 1852 (akte 86) wordt er zoon geboren die ook
de naam Amelius krijgt.
Inmiddels is inwonend de moeder van Lodewijk Rank, de op 4 mei 1785
geboren Maaike van der Schoor, zij overlijdt op 6 juli 1875 (akte 95).
12
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Op 13 april 1892 vertrekken Lodewijk Rank en Aaltje Jongerius naar
Dordrecht.
In het pand komt op 23 februari 1895, uit Rotterdam de op 18 april 1860
(akte 45) geboren schipper Jan Blom en zijn op 19 maart 1862 (akte 46)
geboren echtgenote Stijntje de Groot. Samen met hun in Rotterdam geboren
kinderen. Jacob geboren 12 mei 1886 (akte 791) en Lidewij op 13 juni 1887
(akte 552).
Op 27 augustus 1888 (akte 157) wordt in Oud-Beijerland dochter Elizabeth
geboren. Zij overlijdt kort daarna op 7 januari 1889 (akte 3).
Ook zoon Arie die op 28 oktober 1889 (akte 182) is geboren overlijdt al op
13 augustus 1890 (akte 97). Op 3 mei 1891 (akte 72) wordt dochter
Elizabeth geboren.
Op 10 juni 1893 (akte 107) zoon Arie geboren, hij overlijdt op 9 februari 1894
(akte 29).
Op 27 januari 1895 (akte 30) wordt weer een zoon geboren die ook de naam
Arie krijgt.
Als het gezin van Jan Blom in het pand wonen is buiten het gezin inwonend
de op 26 juli 1881 geboren neef Arie de Groot, hij is de zoon van Huig de
Groot en Elizabeth Smit. Hij vertrekt op 13 oktober 1899 naar
Stad a/h Haringvliet.
Later, (waarschijnlijk in 1906) komt inwonen de moeder van Stijntje de
Groot, de op 28 januari 1828 (akte 15) geboren Lidewij Steenhoek, weduwe
van de op 9 oktober 1906 (akte 80) overleden Arie de Groot.
Advertentie:
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Stijntje de Groot overlijdt op 28 februari 1920 (akte 18).
Jan Blom zal op 8 mei 1943 (akte 26) overlijden, maar dan is het pand al
afgebroken.
Later komen we in het pand tegen de op 12 mei 1886 (akte 791) in
Rotterdam geboren zoon Jacob Blom. Hij is op 9 juni 1910 (akte 19)
getrouwd met de op 30 oktober 1884 (akte 166) geboren Martijntje Kaatje
Hollaar.
Zij wonen in het pand met hun in 1917 geboren zoon Gerrit en hun in 1919
geboren dochter Kommertje.
Volgens het handelsadresboek van de Kamer van Koophandel 1926 is
Jacob Blom graanhandelaar.
Jacob Blom overlijdt op 23 november 1933 (akte 65).
Jacob Blom woont dan al niet meer in het pand. Inmiddels moeten de
panden in eigendom zijn van de gemeente. Op 1 mei 1931 neemt de
gemeenteraad twee besluiten: “machtiging tot verkoop van de huizen aan de
West Voorstraat”.
Voor de beoogde verbreding van de Beneden Molendijk wil het liberale
raadslid Johannes Smit, tevens directeur van de Waterleidingmaatschappij,
een kostenberekening van de beoogde straatverbreding.
Aan wie de panden verkocht zijn is nog niet gevonden.
Advertentie:
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Het tweede besluit is het pand uiterlijk tot 1 juni te verhuren aan S. Wander
voor Fl. 5, -- per week.
Op 17 juli 1931 besluit de gemeenteraad het pand nogmaals te verhuren
van 1 juli tot 1 september aan de Gez. Schravendeel ook voor Fl. 5, -- per
week. Op 1 september 1931 moet het pand ontruimd zijn.
Waarschijnlijk zijn kort daarop de panden afgebroken.
Het linker afgebroken pand, heeft als Kadastraalnummer op de
Kadasterkaart van 1820, no. 318.
Zoals eerder gemeld in eigendom van Maria van Weel, weduwe van Hendrik
Opprel.
Het huisadres is Korte Voorstraat wijk B 178, later omgenummerd naar
no. 2.
Volgens het register van de volkstelling 1839 wordt het pand bewoond door
de ca. 1788 in Rotterdam geboren Anna Louise Vigouroux, zij is sinds 21 juli
1835 (akte 58) weduwe van Pieter van den Abeele.
Met wie zij op 27 december 1821 in Rotterdam is getrouwd.
Volgens het register is zij drogist.
Verder woont in het pand de op 21 december 1813, aangifte 15 februari
1814 (akte 1), geboren Willempje de Vormer. Ondanks de naam staat in de
geboorteacte dat Willempje van het mannelijke geslacht is.
Advertentie:
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In het bevolkingsregister van 1845- 1850 komt Willempje niet meer voor, wel
ingeschreven staat de 23-jarige Leendertje Goudswaard als dienstbode.
Tevens inwonend sinds 1845, de in Rotterdam geboren weduwe Johanna
Boomenkamp.
Na het vertrek van Anna Louise Vigouroux in 1846, komt in het pand wonen
de op 19 december 1798 in Rotterdam geboren brievenbesteller

Arie Houwaard, hij woonde eerder Korte Voorstraat 182 (huidige West
Voorstraat 5) en gaf op dit adres aan winkelier te zijn.
Hij komt in het pand wonen met zijn op 4 mei 1804 in Rotterdam geboren
echtgenote Cornelia Reuwer. Met wie hij op 14 januari 1827 (akte 1) is
getrouwd. Evenals hun kinderen de op 11 januari 1836 (akte 8) geboren
dochter Johanna en de op 14 april 1842 (akte 54) geboren dochter Cornelia.
In de periode 1868- 1869 is inwonend de Rijksveldwachter Albert Pieter
Kleber.
Cornelia Reuwer overlijdt op 15 mei 1871 (akte 82), Arie Houwaard overlijdt
op 21 oktober 1871 (akte171).
Waarschijnlijk na het overlijden van Arie Houwaard komt de op 21 januari
1814 geboren Elizabeth Heilema, in het pand wonen.
Zij is weduwe van de op 9 augustus 1849 (akte 24) in Klaaswaal overleden
Kornelis Keijzerwaard. Met wie zij op 21 mei 1835 (akte 38) was getrouwd.
Advertentie:
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Zij komt hier wonen samen met haar dochter de op 14 februari 1842 (akte
26) geboren Maria.
Maria trouwt op 11 april 1872 (akte 6) met de op 23 februari 1842 (akte 31)
geboren Jan Adrianus Meinster. Ook hij komt dan in het pand wonen.
Zij krijgen op 21 augustus 1871 een tweeling dochter Trijntje (akte 137),
overlijdt op 17 oktober 1873 (akte 182) en dochter Suzanne (akte 136)
overlijdt op 23 februari 1874 (akte 35).
Wanneer Elizabeth Heilema en dochter en schoonzoon het pand hebben
verlaten is niet gevonden. Waarschijnlijk vertrekken zij naar Rotterdam waar
op 16 december 1915 (akte 5497) Maria Keijzerwaard overlijdt.
Jan Adrianus Meinster overlijdt daar waarschijnlijk op 12 januari 1924.
Dan komt in het pand op de op 28 november 1859 (akte 149) geboren
bakker Jacob Verhagen en zijn echtgenote de op 11 januari 1858 in
Ridderkerk geboren Jannetje Maaskant.
Met wie hij op 4 mei 1883 (akte 29) in Ridderkerk is getrouwd.
Op 5 september 1884 (akte 137) wordt hun dochter Jannetje geboren en op
15 september 1885 (akte 143) hun zoon Leendert.
Van Jacob Verhagen weten we dat hij eerder hofmeester was en later
conducteur.
Op 29 maart 1886 vertrekt het gezin naar ’s-Gravenhage, om daarna via
Haarlem en Zuidland in 1894 terug te keren naar Oud-Beijerland.
Op de overlijdensakte van Jacob Verhagen van 3 maart 1919 (akte 149)
staat dat op dat moment zijn beroep hofmeester was.
Advertentie:
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Na het vertrek van bakker Jacob Verhagen, komt in het pand de op
24 juli 1860 (akte 42) in Groede geboren bakker Izaäk Butler en zijn
echtgenote de op 1 april 1866 (akte 84) geboren Pietertje Cornelia Wiebes.
Met wie hij op 22 december 1887 (akte 51) is getrouwd.
Pietertje Cornelia Wiebes komt uit een bakkersfamilie, haar moeder was
Sara Elisabeth van Schaik, dochter van bakker Theodorus van Schaik, die
zijn bakkerij had West Voorstraat 17.
Op 2 mei 1888 (akte 79) wordt hun dochter Maria Sara geboren en op
18 oktober 1890 (akte 160) dochter Annamaria Jansje.
Tussen 27 augustus 1892 en 28 oktober 1892 is inwonend de op
14 april 1875 in Waspik geboren timmermansknecht Arie Dirk de Graaf,
hij vertrekt naar Rotterdam.
Op 28 januari 1894 (akte 22) overlijdt Pietertje Cornelia Wiebes in het huis
wijk B no. 2.
Izaäk Butler hertrouwt op 3 december 1896 (akte 35) met de op 16 juli 1870
(akte 128) geboren Lydia Stolk.
Op 18 november 1897 (akte 183) wordt hun zoon Cornelis geboren.
Izaak Butler en Lydia Stolk vertrekken met de drie kinderen op 6 november
1899 naar Rotterdam.
Dan komt in het pand de op 14 september 1864 (akte 177) geboren
koopman Arend Hendrik Swank met zijn op 8 april 1867 (akte 83) geboren
echtgenote Neeltje van Bochove.
Met wie hij op 20 mei 1897 (akte 17) is getrouwd.
Volgens het verhuurregister is het pand dan nog in eigendom van Jan Blom.
Advertentie:
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Op 2 mei 1898 (akte 68) wordt hun dochter Huigje geboren en op
27 juni 1899 (akte 110) dochter Bastiaantje.
Op 10 december 1901 (akte 188) wordt dochter Maria geboren en op
24 januari 1904 (akte 13) wordt zoon Johannes Leendert.
Op enig moment is Neeltje van Bochove vertrokken naar Oegstgeest.
Daar zou in 1906 nog een dochter zijn geboren met de naam Leentje.
Op 25 maart 1906 (akte 29) overlijdt Neeltje van Bochove in Oegstgeest.
(akte in Oud-Beijerland 30 maart no. 25).
Arend Hendrik Swank trouwt voor de 2e keer op 30 januari 1908 (akte 4) met
de op 24 februari 1863 (akte 26) geboren Cornelia van Gelder.
Op enig moment verhuizen zij naar Steenenstraat 13, later naar Heinenoord.
In het pand komt dan de op 3 oktober 1867 (akte 214) geboren koopman
Abraham Preesman. En zijn echtgenote de op 4 december 1869 (akte 225)
geboren Beatrix Sara van Dijk.
Met wie hij op 30 april 1930 (akte 24) is getrouwd.
Volgens een advertentie van 2 november 1912 in het “Nieuwsblad voor de
Hoeksche Waard” was Abraham Preesman groentehandelaar.
Inwonend is de op 8 januari 1893 in Dordrecht geboren Abraham Cornelis
Striemen, hij is leraar Duits aan de Rijks HBS van 1918-1929.
Het echtpaar vertrekt naar Molendijk 97 later omgenummerd naar 93.
De beide panden zijn afgebroken voor een betere doorgang van de
Beneden Molendijk.
Advertentie:
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Algemene Ledenvergadering - donderdag 16 februari 2017.
Door Dineke Dijkshoorn-Bison
Foto’s: Joop Dijkshoorn

Omdat onze vereniging op 30 september 2017 alweer 20 jaar bestaat
was het een goede reden, om na de ledenvergadering, een bijzondere
avond met een gezellige nazit te organiseren.
De vergadering verliep vlotjes, ik had weinig te notuleren. De aanwezigen
blijken tevreden te zijn met de gang van zaken binnen onze vereniging.
Onze penningmeester, Dick van
der Linden, nam na zo’n 13 jaar
afscheid als bestuurslid.
Na mooie woorden van de
voorzitter en woorden van dank
van Dick, overhandigde de
voorzitter hem een cadeau en
een bos bloemen.

Het cadeau is een beeldje
van kunstenaar Jos Gielen.
Het bestuur stelt Henk Dijkstra als bestuurslid voor, in de plaats van Alie van
den Berg en is door de vergadering aangenomen.
Alie nam vorig jaar afscheid als bestuurslid. Henk stemde toe en is alweer
geruime tijd volop bezig met allerlei werkzaamheden.
Wij zijn blij met hem!
Hij neemt het penningmeesterschap van Dick over.
We zoeken ook iemand die

4x per jaar de “Beijerlandsche Berichten”
bij de diverse verspreiders brengt.
Lijkt het u iets, neem contact op met één van onze bestuursleden.
20
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Ook wethouder Harry van Waveren (heeft in zijn portefeuille o.a. cultuur) gaf
gehoor aan de uitnodiging en was bereid achter de spreektafel een woordje
te doen.
Hij vertelde dat onze vereniging, na sluiting van de Lindenhoeve -waar onze
huisvesting is- een plaatsje krijgt in “Het Oude Raadhuis”.
Daar zijn we natuurlijk blij mee.
Hij deelde ook mee dat rond 2020 alle dorpen van de Hoeksche Waard toch
samengaan tot één gemeente. Met de naam: gemeente Hoeksche Waard.

Hij feliciteerde ons met ons 20-jarig
bestaan en overhandigde de
voorzitter een cheque van € 200,00.
Voor elk jaar € 10,00.
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21

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 20e jaargang nr. 66 – april 2017.

Als gastspreker vertelde Jan van der
Spek, met PowerPointpresentatie,
iets over zijn werkzaamheden in het
archief van de “Dorpskerk”.
Eenieder luisterde vol aandacht!
Tja, het zijn wél stoffige zaken die je
soms buiten, met een mondkapje op,
moet
schoonborstelen…
Op alle akten behoort
een zegelstempel te
staan. Maar Jan
heeft een aantal
documenten
gevonden waarin een
gat is geknipt, omdat
iemand ooit die
zegels spaarde. De
ontbrekende zegels
zijn nooit gevonden. Na deze presentatie nam Jan ons mee naar de
“Dorpskerk”.
Daar gaf Alex den Boer eerst een uitleg over het
opnieuw gerestaureerde “van Oeckelenorgel.
Met natuurlijk een orgelconcert! Hierrna was er
nog een kleine tentoonstelling te bezichtigen van
de documenten van Jan.
document mét gat

Alex den Boer vertelde dat het “van
Oeckelenorgel” uit 1821 is en gebouwd door
Cornelis van Oeckelen.
Onlangs is het orgel gerestaureerd, omdat het
geluid van sommige orgelpijpen niet meer goed
aansprak. Alex laat horen, van zacht naar luider,
dat het orgel nu doet wat het moet doen!
We worden verrast met een prachtig
orgelconcert o.a.:
Bist du bei mir (BWV 508), van Bach, Stay with me till the morning (KV622),
van Mozart en nog meer mooie stukken.
Iedereen heeft ervan genoten.
22

www.hvobl.nl

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 20e jaargang nr. 66 – april 2017.

Na het concert en het bezichtigen van de tentoonstelling, keerden we weer
naar het Maranatha-gebouw terug.
Daar werd nog
gezellig nagepraat
onder het genot van
een hapje en een
drankje.
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Agenda:

door Dineke Dijkshoorn-Bison

Donderdagochtend, 12 januari heeft onze voorzitter P.J. in’t Veld, een
een lezing met PowerPointpresentatie gegeven over de Negotie op de
Oostdijk en Molendijk. Er was veel belangstelling, ongeveer
40 mensen. Er werd met veel aandacht geluisterd. ’s Middags was ook het
HIP open.

13 Maart werd de nieuwe film
“Van Kraaijenbosch tot Havenkwartier” vertoond.
Belangstelling genoeg.
Ruim 30 mensen kwamen kijken.
De volgende filmmiddag zal pas de
2e donderdag in Mei worden. Wordt
aangekondigd in Het Kompas.


Aanwinsten:

door Alie van den Berg

Bouwtekeningen van 1930 – 1960 , gedigitaliseerd >uit het archief van de
gemeente O-Bl.
Boekje uit 1793 : Nederlandsche Stad-en Dorp-beschrijver> De Hoeksche
Waard -- L. van Ollefen
Voor ons archief hebben we veel foto’s gekregen
DVD -152
DVD -153
24

De restauratie in de Dorpskerk -1997
Van Kraaijenbosch tot Havenkwartier -film met oude en
meest recente foto’s
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