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Van de Bestuurstafel
Ondanks de moeilijke tijden
waarin we aan huis zijn
gekluisterd ligt er weer een
“Beijerlandsche Berichten”. Wie
had dit begin dit jaar kunnen
vermoeden, toen er nog volop
plannen waren uitgewerkt voor
de herdenking 75 jaar vrijheid,
die nu geen doorgang kunnen
vinden. Ook veel andere
bijeenkomsten zijn door het
Coronavirus geannuleerd of
doorgeschoven naar een latere
datum. Om die reden is het
Historisch Informatie Punt van
onze vereniging ook gesloten.
We werken nu thuis wel
gestaag door aan het
digitaliseren van de
fotocollectie van Joris
Buitendijk, en op dit moment
zijn er een 120 boeken klaar en
de foto`s toegevoegd aan de
fotocollectie van de vereniging in de Cloud. In deze collectie foto`s vinden
bijzondere historische foto`s die nog nooit zijn gepubliceerd. Wij zijn daarom
begonnen deze “pareltjes” zoals we die noemen wekelijks aan de leden,
waarvan we het mailadres hebben, per mail te versturen. Als wij van u nog
geen mailadres hebben en u wilt deze ook ontvangen, stuur dan een mailtje
naar Henk Dijkstra historischeverenigingobl@gmail.com. Ondanks alles
wensen wij u veel leesplezier met deze uitgave en hopen u in betere tijden
weer te ontmoeten.
We hebben toch nog wel een vraag voor u, wie weet waar de Jacob
Goudswaard zijn fietsenwinkel had die is te zien op de foto. Later was hij
gevestigd op de Oostdijk 54, maar het gaat om de plaats van de foto.
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Bierbrouwerij in Oud-Beijerland
Pieter Jan in ’t Veld
In het pand Havendam 17 waar nu “Nuance” is gevestigd, was ooit gevestigd
de bierbrouwerij “De Lelie”.
Bij akte van 9 maart 1844 komen bierbrouwer Bartholomeus Kock en grutter
Anthonie Jan van Driel en de vlasser Bastiaan Vink tot de oprichting van een
vennootschap onder de naam “fa. Kock, Vink en comp”. Het doel van de
onderneming was bierbrouwerij en azijnverkoper
In de advertentie in de NRC van 21 december 1850 lezen we op dat de
brouwerij is gevestigd aan de Havendam 395/396.
Uit onderzoek van de belendende percelen blijkt dat het hier gaat om pand
Havendam 17. Bij de volkstelling van 1839 komen we als bierbrouwer
Havendam 395/396 tegen de op 5 maart 1793 in Oisterwijk gedoopte
Bartholomeus Kock. Hij is eigenaar van het pand. Bartholomeus Kock is op 17
februari 1828 (akte 3) getrouwd met Alegonda Cornelia van Aarsen. Hij geeft
bij zijn huwelijk al aan dat hij bierbrouwer is. Het gezin is Rooms Katholiek.
Alegonda Cornelia van Aarsen is gedoopt op 2 oktober 1796 in OudBeijerland. Bartholomeus Kock overleden 2 september 1869 in Rotterdam.
Alegonda Cornelia van Aarsen op 4 maart 1875 eveneens in Rotterdam.
Volgens een advertentie in de “Noord Brabanter Staats en Letterkundig
Dagblad” van 24 december 1850 wordt een veiling aangekondigd voor de
verkoop van brouwerij “de Lelie”. De veiling vindt plaats in logement de “Oude
Hoorn” op 8 en 15 januari 1851. Als reden van de veiling wordt opgegeven:
wegens verandering van woonplaats.
De brouwerij is op 1 februari 1851 beschikbaar en het woonhuis op 1 mei
1851. Volgens een later bericht in de Staatscourant van 1 februari 1851, wordt
meer duidelijk, want op 4 januari 1851 blijkt de vennootschap ontbonden.
Volgens het bericht is notaris mr. A. van Weel uitsluitend bevoegd verklaard
tot het ontvangen van gelden aan de vennootschap. Het gezin Kock omstreeks
die tijd vertrokken naar Rotterdam.
Eén van de vennoten, grutter Anthonie Jan van Driel, heeft volgens het
Kadaster de brouwerij gekocht. Grutter Van Driel, die molenaar is op de molen
aan de Spuidijk, is grutter en heeft waarschijnlijk weinig verstand van
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bierbrouwen. In
de “Noord
Brabanter Staats
en Letterkundig
Dagblad” van 28
januari 1851
verschijnt een
advertentie,
waarin hij een
brouwersknecht
vraagt die kan
brouwen,
mouten en
kuipen.
In het Kadaster
wordt het perceel
aangemerkt als
bierbrouwerij en
erf liggend in de
Noordpolder. Het
gebied wat we
nu kennen als
het
Vierwiekenplein
werd vroeger
Noordpolder of
Noorddorp
genoemd.
Wie is Antonie
Jan van Driel?
Anthonie Jan
van Driel is
geboren op 12 augustus 1809 in Oud-Beijerland. Zoon van Jan Jacobsz. van
Driel en Jacoba Jansdr. Verhagen. Hij trouwt voor de 1e keer met Adriana
Smit. Na haar overlijden hertrouwt hij op 1 november 1835 (akte 48) met de op
15 augustus 1802 in Willemstad gedoopte Adriana Punt.
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Waarschijnlijk gaat het niet goed met de bierbrouwerij “de Lelie” en zijn er een
aantal schuldeisers die het pand en de inboedel willen laten veilen. In het
Noord Brabanter Staats en Letterkundig Dagblad van 2 juni 1863 lezen we dat
er een veiling is aangekondigd op 3 en 10 juni 1863 in logement de “Oude
Hoorn” voor de veiling van de bierbrouwerij annex azijnmakerij “de Lelie”. De
koper van het pand is de biersteker Leendert van Bochove Corstiaansz.
Op 11 juli 1863 is er een openbare verkoping van goederen uit de brouwerij
van Anthonie Jan van Driel. Curator is D.W. Hordijk te Dordrecht. In de
advertentie staat: “waartoe de te verkopen goederen behoren en van mr. A.
van Weel”. Daaruit zou je de conclusie kunnen trekken dat notaris Van Weel
waarschijnlijk een geldschieter is geweest van Van Driel en nu eigenaar is
geworden van (gedeelte) van de inventaris van de brouwerij.
Op 13 juli 1863 worden de schuldeisers van Anthonie Jan van Driel
opgeroepen te verschijnen in de rechtbank te Dordrecht. De eerder genoemde
koper van het pand is, de is op 16 mei 1832 in Nieuw-Beijeland geboren
bierslijter Leendert van Bochove Corstiaansz. Hij is op 25 september 1856
(akte 9) in Nieuw-Beijerland getrouwd met de op 12 juni 1833 in NieuwBeijerland geboren Neeltje Bouman. Na het overlijden van Neeltje trouwt
Leendert van Bochove voor de 2e keer op 8 mei 1868 (akte 13) in
Zuid-Beijerland met de op 20 augustus 1839 (akte 27) geboren Wilhelmina
Weij, zij is de weduwe van Pieter van der Burgh. Omdat Leendert van Bochove
bierslijter is en geen bierbrouwer. Verkoopt hij volgens een advertentie in de
NRC van 1 september 1863 een rood koperen ketel met zware kraan, zinken
bierpomp, een 40 tal heesttegels en verder bierbrouwers werktuigen.
Op 1 oktober 1881 (akte 201) verkoopt Leendert van Bochove de bierslijterij en
ook het pand aan de Havendam aan de koopman de op 17 mei 1851 in
Goudswaard geboren Engel Achterberg. Engel Achterberg is op 5 maart 1874
getrouwd met de weduwe van Adrianus van der Laan de op 27 juni 1836 in
Oud-Beijerland geboren Maria de Vroedt. Engel Achterberg koopt op 1 oktober
1881 (akte 201) de bierhandel en het pand Havendam 490 van Leendert van
Bochove Corstiaansz. voor ƒ 3.500,--.
Engel Achterberg staat in het kohier van hoofdelijke omslag als bierslijter.
Waarschijnlijk koopt Engel Achterberg niet de naam “de Lelie” want in een
advertentie in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard in 1893 lezen we:
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“Mineraalwaterfabriek “De Hoeksche Waard”.
In 1894 gaat Engel Achterberg failliet, hij probeert dan om goederen uit het
faillissement te onttrekken. Op 2 juni 1894 wordt hij voor dit feit gearresteerd
en in bewaring gesteld, aldus een artikel in de krant. Op 27 juli 1894 wordt hij
veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf. Op 13 september 1894 worden
zijn goederen openbaar verkocht.
Het echtpaar vertrekt naar Amsterdam, later vlucht Engel Achterberg zonder
zijn echtgenote naar Amerika, waar hij bigamie pleegt. 1
Het pand, aangemerkt als huis, pakhuis en erf is gekocht door Johannes van
Overhagen.
Op 7 december 1894 komt als
eigenaar in het pand
wonen,de op 11 februari 1825
in Bunnik geboren molenaar
Johannes van Overhagen met
zijn op 17
januari 1834 in Piershil
geboren echtgenote Jannetje
Goudswaard. Later vertrekken
Johannes van Overhagen als
molenaar naar de molen aan
de Spuidijk. Het pand wordt
dan verkocht aan de op 17
oktober 1852 in OudBeijerland geboren
bierhandelaar Arie Baars,
getrouwd op 21 mei 1879 in
Spijkenisse met Jaapje
Schelling geboren 12 maart
1851 in Oud-Beijerland.
Volgens het familieboek Baars
was Arie Baars eerder vlasser.

1

Beijerlandsche Berichten nr. 55, september 2014
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Op enig moment neemt zijn zoon de op 27 december 1884 in Oud-Beijerland
geboren zoon Pieter Baars de bierhandel van zijn vader over. Hij is op 16 juli
1936 in Oud-Beijerland getrouwd met de op 24 september 1910 in OudBeijerland geboren Jannetje Tol. Hij geeft zich uit als fabrikant van de fabriek
voor Hollandsche Vruchtenwijn. Na het overlijden van zijn vader op 5 mei 1936
komt ook het pand in zijn eigendom.

In 1937 bouwt hij op het perceel een bergplaats en in 1937 komt op de
bergplaats een verdieping voor de opslag van vaten en glaswerk. In 1959
wordt er een spoellokaal gebouwd. In 1971 is van de handel in de vruchtenwijn
blijkbaar geen sprake meer en wordt de bestemming van het pand gewijzigd.
In woonhuis. Daarmee is een einde gekomen aan de brouwerij en de verkoop
van limonade vanuit het pand Havendam 17. Het enige wat nog herinnert aan
de bierbrouwerij zijn de muren waar de biertanken hebben gestaan in de
showroom van ”Nuance”.
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ANBI
Henk Dijkstra

HVO heeft de culturele ANBI status verkregen
Dankzij de statutenwijziging die in dit voorjaar is
doorgevoerd, heeft de Historische Vereniging OudBeijerland per 1 januari 2020 de culturele ANBI status
verkregen. De culturele ANBI status stelt HVO
donateurs/leden in staat gebruik te maken van een
extra giftenaftrek in de belastingaangifte.
Wat is een (culturele) ANBI?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Om door de
belastingdienst aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een
aantal voorwaarden voldoen. Zo dient de instelling zich voor minstens 90% in
te zetten voor het algemeen belang, mag de instelling geen winstoogmerk
hebben en dient er een actueel beleids- en financieel plan te zijn.
Daarnaast kunnen ANBI’s aangewezen worden als culturele ANBI. Om als
culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90%
actief zijn op cultureel gebied. Voorbeelden van culturele instellingen zijn
instellingen die actief zijn in beeldende kunst, erfgoed (musea, archieven,
archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, muziek, theater of
vormgeving.
Waarom heeft de HVO de culturele ANBI status aangevraagd?
De HVO heeft de culturele ANBI status aangevraagd om haar donateurs/leden
in staat te stellen gebruik te maken van een extra belastingvoordeel. Voor
donateurs/leden van culturele ANBI’s geldt namelijk een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag
van de gift aftrekken. Ondernemingen mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de
gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Periodieke giften
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Naast dit voordeel is er ook nog de mogelijkheid van de periodieke gift.
Periodieke giften zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar. Er geldt geen
drempel (bij gewone giften wel). Je mag een periodieke gift in de aangifte
inkomstenbelasting aftrekken als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
•
•

Jouw gift gaat naar een (culturele) ANBI.
Je hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst met de
vereniging. Dit moet dan wel voor minimaal 5 jaar zin.

Wilt u dat doen, dan kunt u contact opnemen penningmeester Henk Dijkstra
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De inval in de boerderij van Traas in 1945
Pieter Jan in ‘t Veld
Onlangs kregen we voor het archief enkele doorslagen, van die dunne velletje,
van een ouderwets type-machine. Betreffende zaken uit de 2e Wereldoorlog.
Een van deze stukken betrof een voorlopig rapport opgemaakt H.W. van de
Jan van de inlichtingendienst in de Hoeksche Waard van een inval en
doorzoeking van de boerderij van de familie Traas op 23 en 24 april 1945.
In het boek “Uit trouw geboren” pagina 85 komt deze inval ook aan de orde.
Wij drukken hierbij het voorlopige rapport ongewijzigd af.

Rapport
“betreffende de inval in de boerderij van de Heer Traas aan de Zinkweg te
Oud-Beierland onder leiding van een Oberlt op 23 en 24 april 1945.
-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0In de avond van 23 april 1945 omstreeks 23 uur werd door een burger (in de
kantlijn met pen geschreven opvallend lang, licht grijze pet, zwarte oliejas. PJ)
gevraagd waar de boerderij van Traas lag. Kort daarop arriveerde ongeveer 40
man van de Feldgendarmerie per fiets, die behoorden tot de staf der 311 I.D.
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onder Lt. Generaal Diezel. De staf was ondergebracht te Mijnsheerenland en
de Feldgendarmarie te Mijnsheerenland- Westdijk. Deze zijn vertrokken op 25
en 26 april 1945 resp. naar Ridderkerk en/of Slikkerveer.
De boerderijen van den Heer L. Vermeer [moet zijn v.d. Meer. PJ] en den Heer
Traas werden in alle stilte omsingeld door bovengenoemde manschappen. Bij
eerstgenoemde werd geen huiszoeking verricht en tijdens het vorderen der
huiszoeking bij Traas werd hier de bewaking verminderd. Omstreeks 0 uur
werd toegang verschaft tot de boerderij van den Heer Traas en volgde een
uitgebreid onderzoek, dat werd tot ongeveer 11 uur in den morgen van 24
april. Omstreeks die tijd werd een luxe auto van de Feldgendarmerie geladen
met de tijdens de huiszoeking gevonden voorwerpen. Hieronder waren
gekleurde lappen waarschijnlijk van parachutes, enkele autobanden, koffers
waaronder een kist met L.O. papieren. Tevens werden ongeveer 14-16
personen onder strenge bewaking weggevoerd. Tijdens deze wegvoering werd
er telkens geschoten, terwijl onderweg de naderende personen hun gezicht
naar de anderen kant moesten keren onder bedreiging van een revolver, zodat
niet waargenomen kon worden wie er werden weggevoerd. De weggevoerden
moesten lopen naar Westmaas, vanwaar ze in den nacht van 25 april zijn
weggevoerd. Onder deze mars naar Westmaas is waargenomen, dat zij die
langs de weg te lang achterbleven om hun behoefte te doen (dit waren de
gevangenen) werden geschopt. Tevens wordt er beweerd dat enkele
gevangenen builen en wonden hadden vanwege mishandelingen, die tijdens
de huiszoeking waren aangebracht.
Personen die tijdens de huiszoeking op het erf
der boerderij kwamen werden eveneens medegenomen. Gehoord werd tijdens
de huiszoeking het gekraak van breken van hout e.d. verder geschiedde alles
ogenschijnlijk zeer rustig. Omstreeks 9 uur was het echter zeer rumoerig en
bleek dat er brand was ontstaan, die onder groot misbaar weer geblust werd.
Kort daarop werden een tien-tal revolverschoten gehoord en werd
waargenomen, dat een 5- tal manschappen hard de boomgaard in liepen en
later weer terugkeerden.
Na het vertrek der gevangenen en de in beslag
genomen goederen werd een bewaking achtergelaten voor de vrouw en de
dochters van Traas. Niemand mocht het erf betreden terwijl de meisjes waar
ze ook heen gingen onder bewaking bleven.
Weggevoerd zijn behoudens de arbeiders:
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Traas,
Merien
Lijn

Cor,
Arie,
Piet,

Maks,
Wim,

Dit betreft persoonlijk waargenomen of gehoorde feiten en mededelingen. In
verband met de geruchten van mishandelingen tijdens de huiszoeking is het
wenselijk, zodra het mogelijk is, een aanvullend rapport op te maken wat er
tijdens de huiszoeking is voorgevallen. Dit ter bestraffing van eventuele
oorlogsmisdadigers onder de feldgd”.

Naschrift

De boerderij is na het overlijden van Traas in verval geraakt en in 1969
afgebrand. Het adres was Zinkweg N 3. Gelegen aan de westkant van de
dijk ter hoogte van het huidige adres Zinkweg 200.
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Verhalen uit de oorlog (1)
Jaap Verhagen
Zelf heb ik de oorlogstijd als kind meegemaakt, maar mijn vader was in die tijd
voorzitter van het polderbestuur. In die functie werd hij ter verantwoording
geroepen door de Ortscommandant van de bezetter.
Wat was er gebeurd? De bezetter had de polder Oud-Beijerland onder water
willen zetten. Daartoe had de bezetter, toen de sluis onder de Meestoof open
stond om overmatig boezemwater af te voeren, dus bij eb, de openstaande
deur met een staalkabel vastgezet, zodat bij vloed de polder zou onderlopen.
De Ortscommandant had mijn vader opgeroepen omdat die kabel in de nacht
was gebroken en hij veronderstelde dat dat sabotage was. Vader heeft hem
uitgelegd dat de kracht van het water de oorzaak was van het knappen van de
kabel. Hij vertelde daarbij dat hij het tijdstip van de volgende vloed kon
voorspellen en als een nieuwe kabel zou worden aangebracht,
proefondervindelijk
te bewijzen was
dat de kracht van
het water de kabel
zou doen knappen.
Aldus geschiedde
en daarna heeft de
bezetter van zijn
plan om de polder
onder water te
zetten afgezien.
Overigens konden
de poldermensen
de sluis bij de Scheepmakershaven
wel water uit de
vloed laten
instromen door een balk te zetten tussen de beide deuren van de sluis, zodat
de kracht van de vloed werd gebruikt om een deur open te zetten, maar dat
heeft men de bezetter nooit verteld.
15
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Foto’s uit de periode 1940-1945
In mei van dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd van de
Duitse bezetting. Een gebeurtenis die overal ruim aandacht gekregen heeft en
nog krijgt. Ook in Beijerlandsche berichten hier aandacht voor. Naast artikelen
een aantal sprekende foto’s.

De eerste Canadezen in de Oost-Voorstraat
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Canadezen op de Molendijk
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Verkenningsvliegtuig boven het dorp op 29 april 1945

De bevrijders met Marie Nobel en Nel den Boer
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Gevelstenen (1)
Jan Paul van der Spek
Het was vroeger meer de gewoonte dan tegenwoordig om een bouwwerk op te
sieren met een gevelsteen. Veelal kreeg een belangrijk persoon of juist een
kleine jongen de eer om de eerste steen te leggen. Langzamerhand
verdwijnen deze gevelstenen uit het straatbeeld. Een reden om hier enige
aandacht te schenken aan de gevelstenen die nog wel zichtbaar zijn vanaf de
openbare weg. We beginnen deze eerste keer in de Admiraal de Ruyterstraat.
Admiraal de
Ruyterstraat 23.
Het pand is
gebouwd op een
boomgaard aan het
Polderpad door de
koopman Pieter
Jacobsz. van der
Linden. Zijn zoon,
de op 31 oktober
1905 geboren,
Cornelis Pieter van
der Linden legt de
eerste steen.

In 1909 vraagt Jan Hermanus
Jacobsz de Koning vergunning aan
om een boerderij te bouwen op het
(latere) adres Admiraal de
Ruyterstraat 7. Zij dochter Neeltje
Heiltje, geboren op 4 januari 1901,
mag op 14 mei 1909 de eerste steen
leggen. In 1927 gaat de boerderij in
andere handen over.
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Collectie Buitendijk

Spelen met
beelden.
Vanaf de trap
van het
Raadhuis (22
oktober 2003)
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Oud-Beijerlandse jongens in de Franse tijd (1)
Jan Paul van der Spek
Inleiding
Ook voor de inwoners van Oud-Beijerland had de Franse tijd onder Napoleon
grote gevolgen. Het bekendste voorval is wel het Stokjesoproer van februari
1813. Loek Dekker en Dick Snijder hebben deze geschiedenis uitgebreid
behandeld in hun boek ‘Het conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813’.
Ook in de Beijerlandsche Berichten (de nummers 48, 51 en 52) kreeg deze
geschiedenis goede aandacht. Genoeg informatie dus, maar dat is toch nog
niet alles. Want de vraag reist: hoe ging het met die jongens in het leger van
Napoleon? Of wie waren zij en hebben zij het overleefd? Hebben zij
meegevochten bij de Berezina in Rusland in 1812?
Door het raadplegen van archieven van het Nationaal Archief in Den Haag, het
Nederlands Instituut voor Militaire Historie en het Service Historique de la
Défense in Vincennes (F), zijn er veel ongepubliceerde gegevens beschikbaar
gekomen. In komende nummers van Beijerlandsche Berichten wil ik hier
uitgebreid aandacht aan schenken. Maar eerst een vraag.
Kort overzicht
In vogelvlucht de periode vanaf 1806: In dat jaar krijgt Nederland een koning.
Lodewijk Napoleon,
een jongere broer van
Napoleon. Lang zal dat
niet duren want op 9
juli 1810 vaardigt
Napoleon een decreet
uit waarbij Nederland in
het Franse Keizerrijk
wordt ingelijfd. De
Franse Nederlanden
worden verdeeld in
departementen, deze
weer in
arrondissementen en
verder in kantons. OudBeijerland werd een
22

kanton van het arrondissement Dordrecht en het departement Bouches de la
Meuse (monden van de Maas). De verschillende dorpen in het westelijk deel
van de Hoeksche Waard vielen dus onder het kanton Oud-Beijerland. Vanaf
die datum werd ook de Franse dienstplicht, de conscriptie, ingevoerd. In 1811
kregen de jongens met de geboortejaren 1788, 1789 en 1790 een oproep, Zij
vormden de klassen 1808, 1809 en 1810. De Keizer bepaalde het aantal

soldaten dat in zijn ogen nodig was. Zo moest klasse 1808 er 3.000 leveren.
Niet alle jongens kwamen in het leger terecht. Men kon uitgeloot of afgekeurd
worden, of men kon voor een vervanger (remplaçant) zorgen. Ook getrouwde
jongens, weduwnaars en gescheiden mannen met kinderen werden vrijgesteld.
Zo moesten vele Oud-Beijerlandse jongens hun weg zoeken in, meestal, de
Infanterie Regimenten van de Franse Keizer. Daarover gaan de volgende
bijdragen in komende nummers.

Oproep
Gaat in uw familie het verhaal dat één van uw voorvaderen of familieleden in die tijd in
het leger van Napoleon gediend heeft? Geeft u dat dan aan mij door via een mail naar:

historischeverenigingobl@gmail.com
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Aanwinsten
Alie van den Berg
Aanwinsten vanaf 1 maart 2020
B-V-019
B-J-008.

Koen Visser 1892-2017.
“Ze leven niet meer, maar bestaan wel” over de familie Hamme
door Bert Kreemers, 2020 – privé-uitgave

Notulenboeken en statuten van Interkerkelijke stichting voor Gezins- en
Bejaardenzorg Oud-Beijerland
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