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Van de Bestuurstafel
In het begin van het jaar is ons lid Joris Buitendijk ons ontvallen, verder in dit
nummer gaan we hier wat dieper in op dit verlies.
Het ontvangen van zijn fotocollectie, kort voor zijn overlijden, heeft tot gevolg dat
we voor het Historisch Informatie Punt een aantal kasten hebben aangekocht,
deze zijn er inmiddels en zijn gevuld met de fotoboeken van Joris.
Er wordt nu hard gewerkt om de fotocollectie te digitaliseren.
Op 6 februari hebben we een goede ledenvergadering met een grote opkomst
gehad, de uitgenodigde sprekers hebben ons meegenomen in de tijd dat de
stoomtram van de RTM in ons dorp reed.
Dit jaar herdenken we dat het 75 jaar geleden is geleden dat ons land, maar ook
ons dorp is bevrijd na vijf oorlogsjaren. De gemeente Hoeksche Waard heeft
een projectgroep in het leven geroepen om plannen te ontwikkelen om dit in
onze gemeente te herdenken. Onze vereniging participeert in deze
projectgroep. Een van de activiteiten was het levenslicht dat drie avonden bij het
Joods monument aan de Bierkade heeft gestaan. Op maandag was er bij het
levenslicht de officiële herdenking waar onze burgemeester en ons lid Alie van
den Berg hebben gesproken. Het was goed dat veel inwoners hierbij aanwezig
zijn geweest.
In april zal er huis aan huis een krant met alle verdere activiteiten worden
bezorgd.
In dit nummer een eerste artikel in het kader van 75 jaar bevrijding over
burgemeester Diepenhorst.
Verder zijn we nog op zoek naar leden die het leuk vinden om thuis op de
computer om met de foto`s uit ons archief een filmpje te maken van ca. 30
minuten voor vertoning in de bibliotheek.
Dus bent u zo iemand meld u dan.
Het bestuur
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In memoriam Joris Buitendijk

Begin dit jaar, op 8 januari overleed onze fotograaf, lid van het eerste uur, maar
bovenal onze vriend Joris Buitendijk.
Vele jaren heeft hij gebeurtenissen van onze vereniging vastgelegd, meer dan
20 jaar de “Beijerlandsche berichten” rondgebracht. Joris is in het dorp met zijn
onafscheidelijke fototoestel een bekende verschijning geweest, waarmee hij
jarenlang Oud- Beijerland heeft vastgelegd. Daarmee heeft Joris een grote
bijdrage geleverd aan de historie van ons dorp. Niemand deed tevergeefs een
beroep op hem, of het nu ging om het maken of het leveren van foto`s, het was
hem nooit te veel.
In de laatste week van
2019
heeft
hij
zijn
omvangrijke fotocollectie
van 375 fotoboeken en zijn
bibliotheek overgedragen
aan onze vereniging.
De collectie is nu
ondergebracht in ons
Historisch Informatie Punt.
Afgesproken is met Joris
dat de “Collectie
Buitendijk” in takt blijft,
zoals die door Joris is samengesteld. De foto`s zullen gedigitaliseerd worden en
ondergebracht in onze Cloud. Tevens zal er een apart bestand bijeen worden
gehouden van de collectie Buitendijk.
Wij zullen Joris missen, als een warm en opgewekt persoon en wensen zijn
familie alle sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Namens het bestuur
Pieter Jan in ’t Veld
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De Oud-Beijerlandse burgemeester Diepenhorst
in Oorlogstijd
Pieter Jan in `t Veld
In 1995 verschijnt er in opdracht van de gemeente Oud-Beijerland een boek over
de illegaliteit in Oud-Beijerland, met name over de verzetsgroep “Zinkweg” met
als titel: “Uit trouw geboren” van de hand van de schrijver Albert Oosthoek.
In het boek wordt 50 jaar na het eindigen van de Tweede Wereldoorlog door
enkele leden van de verzetsgroep “Zinkweg” de aantijgingen aan het adres van
burgemeester Diepenhorst in oorlogstijd weer naar boven gehaald.
Op pagina 50 van het boek lezen we:
“met het uitoefenen van zijn functie laveerde hij tussen de eisen van de bezetter
en de belangen van de inwoners van zijn gemeente. Met zijn gezagsgetrouwe
instelling voerde hij de Duitse maatregelen veelal zeer punctueel uit”.
Op pagina 56 lezen we:
“als voorbeeld voor de andere burgemeesters en de ambtenaren in de Hoeksche
Waard faalde hij. Zijn geschipper met de bezetter kon hij uiteindelijk niet
voorkomen dat zijn huis aan de Koninginneweg op 17 oktober 1944 door de
Duitse militaire in brand werd geschoten”.
In noot 109 bij deze passage wordt slechts uitleg gegeven van de korte
schorsing en zijn overlijden in 1948.
Lezende het boek blijft hangen een falende burgemeester met slappe knieën.
Wie is deze Oud-Beijerlandse burgemeester in oorlogstijd?
Het gaat over Jacobus Cornelis Diepenhorst.
Hij komt uit een geslacht van bestuurders. Hij is geboren in Strijen op 27 oktober
1885 als zoon van de vlasboer Izaäk Diepenhorst en Antonia Overwater. In 1909
trouwt hij met Pietje Visser Hendrik Anthoniesdr. uit `s-Gravendeel.
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burgemeester J.C. Diepenhorst (1885 – 1948)
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Zelf is Jacobus Cornelis Diepenhorst landbouwer aan de Schenkeldijk in Strijen
en al vroeg maatschappelijk betrokken.
In de jaren twintig van de vorige eeuw is hij al bestuurslid van de afd. Hoeksche
Waard van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Vanaf 1927 lid van
Provinciale Staten van Zuid- Holland voor de ARP en lid van de gemeenteraad
van Strijen.
In 1925 wordt hij wethouder en locoburgemeester. In die hoedanigheid neemt
hij voor de benoeming van burgemeester Bolman enige maanden het
burgemeesterschap waar. Ook is hij secretaris/penningmeester van de polder
Nieuw- Bonaventura, Mookhoek en Trekdam, Gemeenschappelijk
Stoomgemaal Puttershoek, de Strijense polder, polder Kooiland, Oude Klem,
Nieuwe Klem, waterschap “de Boezem Loozen door Strijen Sas” en waterschap
“De Volharding”. In 1931 wordt hij gekozen als eerste voorzitter van de dan
opgerichte Christelijke boeren en tuindersvereniging CBTB afd. Hoeksche
Waard, waarvan hij zelf een van de initiatiefnemers is. Deze functie die hij zal
blijven uitoefenen tot zijn overlijden.
Na het eervolle ontslag van de Oud-Beijerlandse De Vries Broekman solliciteert
hij op 15 december 1938 naar het burgemeesterschap in Oud-Beijerland.
Ondanks dat de Commissaris van de Koningin hem niet op de voordracht zet,
draagt de minister hem voor bij de Koningin. Bij Koninklijk Besluit van 25
november 1938, no 24 wordt hij benoemd tot burgemeester van Oud-Beijerland.
Al kort na zijn aantreden worden de eerste tekenen van de oorlogsdreiging
zichtbaar. Op 29 augustus 1939 wordt de mobilisatie afgekondigd. En worden
er een 40 tal officieren gehuisvest in de HBS, ook worden er tientallen
manschappen ondergebracht in verschillende gebouwen.
Kort na het uitbreken van de oorlog krijgt de burgemeester ook te maken met de
huisvesting van familieleden van Oud-Beijerlanders, die bij het bombardement
van Rotterdam op 14 mei 1940 dakloos zijn geworden. Na de capitulatie komen
er ca. 400 Duitse soldaten naar Oud-Beijerland die de gebouwen van de
gedemobiliseerde Nederlandse militairen innemen. Gaat aanvankelijk het
normale bestuurlijke leven in Oud- Beijerland gewoon door. Op 11 augustus
1941 is het voorlopig de laatste raadsvergadering. Op 1 september stelt de
bezetter de gekozen gemeenteraad buitenwerking. Door deze maatregelen zijn
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de burgemeester, gemeentesecretaris en enkele ambtenaren verantwoordelijk
voor het bestuur van het dorp.
Op een zaterdag in januari 1944 wordt de burgemeester door zijn zoon
geïnformeerd dat er plannen bestaan van het verzet om het Oud-Beijerlandse
bevolkingsregister te laten verdwijnen. De burgemeester is van oordeel dat dit
op dat moment niet verstandig is. De reden hiervan is dat maar kort daarvoor
door het verzet met succes het postkantoor is overvallen, waarbij een groot
geldbedrag en veel bonkaarten zijn buit gemaakt. De vrees van de
burgemeester was dat dit direct tot represailles zal leiden onder de bevolking
door de SD, die erg verbitterd is over de overval op het postkantoor.
De burgemeester wist dat ambtenaar Van Strien, die verantwoordelijk was voor
het bevolkingsregister, illegaal werk deed en riep de maandag daarop Van Strien
bij zich, waarop de burgemeester tegen Van Strien zei: “dat het hem vrij stond
om te knoeien met kaarten voor onderduikers of andere onregelmatige
handelingen maar als het register zou moeten verdwijnen dit in
gemeenschappelijk overleg zou geschieden”.
In die tijd keert het tij voor de Duitse bezetter en maken zij zich druk om de
verdediging van het bezette gebied. Woensdag 17 mei 1944 is er in Klaaswaal
een gesprek van alle burgemeesters met twee officieren van de Duitse
Wehrmacht die op bevel van de Duitse generaal Rommel opdracht gaven om in
het droge gebied van de Hoeksche Waard palen te zetten als verdediging tegen
de Geallieerden. Een groot deel van de Hoeksche Waard was in het voorjaar
van 1944 al geïnundeerd (onder water gezet). De palen dienen ca. 4,5 meter
lang te zijn en ca. 1,5 meter diep in de grond moeten komen.
Als er niet of onvoldoende zal worden meegewerkt door de bevolking zal deze
worden geëvacueerd en onderwaterzetting van het gebied en/of het leggen van
mijnen zal volgen.
Ondanks dat de burgemeesters nog contact hebben gezocht met de
Commissaris in de Provincie, lukt het niet om het besluit ongedaan te maken.
Het dilemma voor burgemeester Diepenhorst is groot. In zijn overweging al of
niet meewerken aan het bevel neemt burgemeester Diepenhorst het besluit om
een bijeenkomst te beleggen op 18 mei 1944 in gebouw “Maranatha” waar
voornamelijk boeren voor zijn uitgenodigd, omdat een inundatie de boeren als
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eerste zal treffen. Verder zijn er enkele notabelen uitgenodigd, zoals de artsen
Van Dongen, Boerman en de geëvacueerde ds. Fokkema uit Goudswaard.
Het grootste probleem is dat bij inundatie de oogst van 1944 verloren zou gaan
maar ook dat het land door het zoute water jarenlang onbruikbaar zou zijn.
De algemene opinie van deze bijeenkomst is dat meewerken met de bezetter
de beste oplossing zou zijn. Evacuatie en onderwaterzetting van het gebied
grote gevolgen zou hebben. De enige die hier tegen was, is ds. E.J. Fokkema.
Naar aanleiding van de bijeenkomst van 18 mei worden er aan de OudBeijerlandsedijk van eigenaar Gors- en ambachtsheerlijkheid Zuid-Beijerland
144 iepenbomen gekapt. Rondom een boomgaard op het eiland de Beerenplaat
worden op 60 m² diverse wilgen en populierenbomen gekapt.
Er wordt ook gevorderd om bomen te kappen aan de het Achterspui tussen de
Scheepmakershaven en de Bosschekaag en aan de noordzijde van de Oostdijk.
In de nacht van 22 op 23 mei zijn een 45 tal bomen op het land van landbouwer
P. de Regt door onbekenden doorgezaagd. Naar aanleiding van dit voorval is er
door de Sicherheitsdienst in Rotterdam opdracht gegeven dat 100 burgers 60
bomen naar het land moeten dragen. Het werk moet op 24 mei om 12.00 uur
zijn uitgevoerd.
Op 27 mei moet de burgemeester zich voor het doorzagen van de bomen
melden bij de Beauftrage van Zuid-Holland. In een brief van 6 juni aan de
commissaris van de Provincie Zuid-Holland lezen we wat er in dit gesprek is
besproken. Waarschijnlijk weet de burgemeester goed wie de mogelijke
“daders” zijn, maar hij betoogt om de zaak nog enigszins te bagatelliseren, dat
het doorzagen van de bomen wellicht een ondoordachte en onbezonnen daad
is geweest van jeugdige personen. Hem werd wel te verstaan gegeven, als dit
nogmaals zal gebeuren, dit door de Sicherheitsdienst als een daad van
sabotage zal worden aangemerkt.
Als mogelijke represaille werd in het vooruitzicht gesteld dat er dan 60 burgers
worden gegijzeld en een grote geldboete voor de gemeente opgelegd wordt.
Door de opstelling van de burgemeester loopt de zaak met een sisser af.
Uiteindelijk zijn van de 14.000 geplande palen slechts 2000 geplaatst.
Later zou vanuit de verzetsgroep “Zinkweg” het de burgemeester kwalijk zijn
genomen dat hij niet zelf de verantwoordelijkheid voor het besluit, over het al of
niet plaatsen van de palen wilde nemen, maar het wilde overlaten aan de overige
aanwezige van de bijeenkomst op 18 mei.
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proces-verbaal, archief Historische Vereniging

Als op maandag 16 oktober 1944 de burgemeester van secretaris A. Schipper
hoort dat er een bevel is van de Ortskommandant dat er 500 arbeiders
gevorderd worden voor het in orde brengen van de verdedigingswerken rond
het dorp. En dat voor 20.00 uur er een lijst met namen van de arbeiders moet
worden ingeleverd bij de Ortskommandant in zijn kantoor aan de West
Voorstraat 11.
Gaat deze maatregel de burgemeester te ver en er wordt besloten dat de
burgemeester en het overige secretariepersoneel zullen onderduiken? Zodat de
illegaliteit de mogelijkheid heeft om de bevolkingsadministratie weg te halen.
Later zou de burgemeester in zijn verweer verklaren: “bij het verlaten van het
gemeentehuis, vroeg ik aan den secretaris of het met de administratie in orde
was, opdat de Duitschers hiervan geen voordeel konden hebben, waarop deze
antwoordde: “dat komt in orde”. De secretaris beneden komende, trof op de
secretarie aan den gemeentebode met zijn zoon. Een van beiden merkte op dat
de bevolking weg moest hetgeen beaamd werd natuurlijk. De sleutels werden
op de kasten gelaten, om het weghalen niet te bemoeilijken. Door mij was aan
den heer I. Traas, illegaal werker, om 12 uur direct medegedeeld dat
ondergetekende en het secretariepersoneel gingen verdwijnen. Mijn dochter
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welke de boodschap bracht heeft het verzoek van den heer Traas meegebracht,
te willen zorgdragen dat de registers, persoonsbewijzen enz. te hunner
beschikking zouden komen. Des middags doken allen onder, terwijl des avonds
de bevolkingsregisters door de illegaliteit zijn weggehaald”.
Als represaille werd de dag daarop door de Duitsers het huis van de
burgemeester aan de Koninginneweg in brand gestoken. Het was de familie
zelfs niet gegund om iets uit het huis te halen. Het woonhuis brandde volledig
uit. De burgemeester en zijn vrouw zijn toen op verschillende plaatsen
ondergedoken. Omdat de burgemeester is ondergedoken wordt hij officieel door
de Gevolmachtigde Rijkscommissaris op 24 januari 1945 ontslagen. Op 16
februari 1945 wordt de NSB-er Arie Roodzant (die al burgemeester van
Heinenoord was) door de bezetter benoemd als burgemeester van OudBeijerland. In de verwarrende tijd na de bevrijding is er vanuit de illegaliteit
(groep Zinkweg) kritiek op het handelen van de burgemeester in oorlogstijd. Men
verwijt hem gebrek aan moed tegenover de bezetter. De verzetsgroep
verwachtte van de burgemeester als gereformeerde en lid van de zelfde kerk als
de meeste leden van de verzetsgroep meer.
Op basis van getuigenissen van de leden van de verzetsgroep wordt op 7 mei
1945 de burgemeester door het Provinciaal bestuur tijdelijk vervangen, deze
functie wordt waargenomen door de wethouder van de laatste democratische
verkiezingen wethouder en locoburgemeester G. van Leenen. Na het bekend
worden van het besluit tot tijdelijke vervanging komt er in het dorp een actie te
gunste van de burgemeester op gang. Ca. 120 Oud-Beijerlanders ondertekenen
een rekest aan de Commissaris van de Koningin waarin zij o.a. aangeven:
“dat zij met verwondering en teleurstelling hebben kennisgenomen van het
besluit waarbij de Heer Diepenhorst als burgemeester dezer gemeente tijdelijk
wordt vervangen”.
Maar ook individuele burgers richten zich tot de Koningin: “wij twijfelen er niet
aan dat bij goed onderzoek burgemeester Diepenhorst in zijn volle eer hersteld
zal worden wat tot heil deze gemeente zal strekken”.
De reacties vanuit de bevolking hebben resultaat, want op 13 juli 1945 wordt het
schorsingsbesluit met terugwerkende kracht ingetrokken.
Teruggekeerd gaat de familie Diepenhorst op zoek naar een nieuwe woning,
deze vinden zij aan de Oostdijk 147.
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Ondanks dat de burgemeester weer in functie is hersteld is het voor hem nog
niet afgelopen. Dat blijkt als op 10 augustus 1945, bij de adviescommissie
“Zuivering burgemeesters Zuid-Holland” een klacht is ingediend tegen de
burgemeester. Burgemeester Diepenhorst stelt op 21 augustus 1945 een
verweerschrift van 21 punten op voor deze adviescommissie. Toch komt er op
3 november nog een uit 10 punten bestaande tenlastelegging. Ook is er op 15
november nog een verhoor, de burgemeester is genoodzaakt om te reageren
op het verslag van het verhoor. Echter op 22 november heeft de
adviescommissie al haar advies klaar. Deze oordeelt: “op grond van de
verklaring is de commissie bij volstrekte meerderheid van stemmen, adviseert
om tegen den heer Diepenhorst geen maatregelen met betrekking tot zuivering
te nemen”.

Burgemeester Diepenhorst met het College in 1948, archief Historische Vereniging

De verdenking zou nog tot 25 juni 1946 blijven bestaan, dan geeft de
Commissaris van de Koningin aan dat hij van de minister van Binnenlandse
zaken dr. L.J.M. Beel bericht heeft ontvangen dat: “Dat geen aanleiding bestaat
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tegen u op grond van uw houding tijdens de bezetting een maatregel te nemen”.
Op 28 augustus 1946 wordt burgemeester Diepenhorst bij Koninklijk Besluit
herbenoemd tot burgemeester van Oud-Beijerland. Burgemeester Diepenhorst
zal op 13 november 1948 overlijden.
In 1973 wordt in de wijk Oosterse Gorzen een straatnaam naar deze
burgemeester vernoemd: Burgemeester Diepenhorstsingel.
Na bijna 50 jaar worden de meningen van enkele leden van de verzetsgroep ten
opzichte van burgemeester Diepenhorst in het eerder genoemde boek
kritiekloos opgetekend zonder enig onderzoek naar de juistheid. Want na het
onderzoek in 1945- 1946 door de zuiveringscommissie blijken de aantijgingen
van de illegaliteit opvattingen te zijn, en geen hard bewijs tegen burgemeester
Diepenhorst. Er is niet voor niets in 1946 vastgesteld dat er geen aanleiding was
maatregelen tegen de burgemeester te nemen. Als bij het samenstellen van het
boek de moeite genomen zou zijn, om het 21 punten tellende verweerschrift van
burgemeester Diepenhorst bij de zuiveringscommissie, te betrekken. Wat zowel
in het gemeentelijk archief, als in het Nationaal archief in Den Haag is te vinden.
Er zou een veel beter en ook genuanceerder beeld zijn geschapen op dit punt
over de historie van Oud-Beijerland tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Ook zou
na bijna 50 jaar burgemeester Diepenhorst niet nogmaals maar nu postuum aan
de schandpaal zijn genageld.
Wat bij de schrijver van dit artikel blijft hangen hoe betrouwbaar is de overige
tekst van het boek? Nu we weten dat als het om personen gaat er geen grondig
historisch onderzoek is gedaan. Bij de opening van de expositie “burgemeesters
van Oud-Beijerland 1852- 2005” op 19 november 2005 in het Oude Raadhuis
sprak burgemeester Tineke Netelenbos over de kwestie Diepenhorst, zij zei: “hij
werd wel eens bekritiseerd om zijn opstelling, maar van alle blaam gezuiverd, ik
denk dat we ons niet voor kunnen stellen hoe moeilijk het moet zijn geweest om
in zo`n situatie burgemeester te zijn”
Bronnen:

archief Historische Vereniging Oud-Beijerland
inventaris gemeentebestuur en politiek, doos 2, stukken betreffende
de inundatie, gedigitaliseerd.
‘Uit Trouw geboren’ door Albert Oosthoek.
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Foto’s van toen en nu
De Steenenstraat

foto uit 1904, met in het midden het grote huis van meester Jongejan (waar nu
het pad van Jongejan is), hoofd van de Bijlschool. Rechts het Kantongerecht.

foto uit 1910, met in het midden het huis van meester Vernie,
hoofd van de Keucheniusschool.
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foto’s uit 2004 en 2005. Met de links, achter vroegere huisjes,
de melkhandel Vlot (SRV)
15
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BN-ers in de Beijerlanden
Jan P. van der Spek
Bij de inpoldering van de Beijerlanden was in het
begin vooral de adel betrokken. We komen namen
tegen als Van Egmont, van Renesse en van
Cuijlenburg. Later werd de deelname van de rijke
burgerij steeds belangrijker. Regenten uit de steden
belegde hun geld graag in de Beijerlandse polders.
Bekende geslachten uit Dordrecht, zoals Van der
Mijll, De Menin en Berck kochten grote stukken
landbouwgrond. Later ook de Delftse families Van
der Graeff en Pauw. Verder komen we de namen
tegen van, ook toen al, bekende Nederlanders. De
belangrijkste is wel Johan van Oldenbarnevelt. Bij de
verkaveling van de polder Nieuw-Beijerland lootte hij, Johan van Oldenbarnevelt
samen met Van Smalevelt en Van der Aertsbrugge,
de 7e en 8e kavel. In de figuur (blz. 17) zijn deze kavels in rood gekleurd. Deze
kavels sloten aan op de
Zinkweg op de plaats waar
tegenwoordig
de
huisnummers 215 en 220 te
vinden zijn. Op deze grond
werd
een
boerderij
gebouwd die verhuurd werd
aan Jan van der Meulen. Op
16 april 1584 werd het
huurcontract
getekend.
Johan van Oldenbarnevelt
was speciaal voor die
gelegenheid naar OudBeijerland gekomen. In
1586 probeerde hij de grond
aan Jan van der Meulen te
verkopen, maar dat ging
polder Nieuw-Beijerland 1582
toen niet door omdat men
17

van mening verschilde over bijkomende kosten en polderlasten. Niet alleen bij
de polder Nieuw-Beijerland, maar ook bij de polder Klein Zuid-Beijerland
speelde Johan van Oldenbarnevelt een rol. Hij kocht de kavels 5 en 6, nadat
over deze verkaveling geloot was. Deze verloting vond plaats in zijn huis te ’sGravenhage. Deze kavels zijn in het kaartje Zuid-Beijerlandse polders in rood
aangegeven. Bij de verkoop van de Zuidergorzen en Borrekeen door

De polders van Zuid-Beijerland, inpoldering van 1615 tot 1653

Karel van Egmont aan de gorsheren van Zuid-Beijerland in 1614 was hij
eveneens betrokken. Na inpoldering van de polder Groot Zuid-Beijerland kwam
een andere bekende Nederlander in beeld. Maarten Harpertszoon Tromp; wie
was hij? Tromp werd in 1598 in Brielle geboren, in 1626 verhuisde hij naar
Rotterdam. Hij werd pas beroemd als admiraal na de slag bij Duins tegen de
Spaanse Armada in 1637. In 1640 trouwde hij met Cornelia Teding van
Berckhout en ging in Den Haag op het Korte Voorhout wonen. Toen begon hij
te beleggen in aankoop van landbouwgronden. Hij sneuvelt in 1653 bij de slag
bij Ter Heijde en werd in Delft begraven. In de Oud Rechtelijke Archieven (ORA)
van Oud-Beijerland komt zijn naam verschillende keren voor. Op 18 mei 1645
verkoopt Gillis Pandelaert, rentmeester van de Beijerlanden, aan Maarten
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Maarten Harpertszoon Tromp

Harpertszn, Tromp een hofstede, genaamd de Stellestee, huis, schuur, twee
bergen en ander getimmerte op het 8e kavel in Groot Zuid-Beijerland. Dit kavel
is op het kaartje in donkergroen aangegeven. Naast deze boerderij laat Tromp
op dit kavel een groot huis bouwen. Na zijn dood koopt zijn weduwe Cornelia
19
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Teding van Berckhout nog een aangrenzend stuk land van de erfgenamen van
Cornelia van der Houck. De boerderij werd in plaats van Stellestee,

Tegenwoordige hofstede Trompenburg te Zuid-Beijerland

Trompenburg genoemd. Zeker tot 1720 bleef deze boerderij in hadden van de
familie. Eigenaars waren de erven van Johanna Maria Tromp, douairière
Cornelis Gans, heer van Nuland. Daarna kreeg de Trompenburg een bewogen
geschiedenis. In november 1854 werd door een felle brand de boerderij in as
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gelegd. De Rotterdamse Courant meldde op 2 november 1854: “In den
afgeloopen nacht is een felle brand ontstaan onder de gemeente ZuidBeijerland, op de hofstede van Jacob Middelhoek, welke geheel is afgebrand;
de bewoners zijn ter naauwernood ontkomen. Er lagen wel 200 mudden tarwe
op de steê welke geheel door de vlammen zijn vernield, alsmede negen
paarden.”In 1855 werd een geheel nieuw opgebouwde bouwmanswoning met
80 bunder grond te koop aangeboden. In 1881 was het weer raak. de krant “Het
nieuws van de dag” meldt: “met betrekking tot een brand, die j.l. Maandagavond
op de hofstede Trompenburg, onder Zuid-Beijerland, gewoed heeft, herinnert
men zich, dat 27 jaar geleden de gehele hofstede ook door brand werd vernield.
Deze hofstede behoorde vroeger aan admiraal Tromp, die er des zomers als hij

De hille in het midden van de kaart, Nationaal Archief nr. 2163

niet op zee was menige week doorbracht. Bij den brand in 1854 verbrandde ook
een levensgroot portret van den admiraal, dat in de schoorsteenmantel geplaatst
was. Men betreurde het verlies van dat portret zeer, omdat het door een der
beroemdste schilders uit de 17e eeuw vervaardigd en voor het beste afbeeldsel
van den admiraal gehouden werd”. Tegenwoordig is er nog steeds een hoeve
Trompenburg te vinden. Ook het vermelden waard is dat deze hofstede eerder
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genoemd werd ‘de Stellestee’. Deze naam dateert al van vóór de inpoldering.
Op oude kaarten werd al een stelle of hille weergeven in de gorzen ten zuiden
van de Oud- en Nieuw-Beijerlandse polders. Op deze stelle lag al een boerderij:
‘de Stellestee’. Op deze plaats heeft dus al meer dan 500 jaar een boerderij
gestaan!
bronnen:
Oud rechtelijke archieven Oud-Beijerland
C. Baars, Landbouw in de Beijerlanden
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Aanwinsten
Alie van den Berg

Aanwinsten vanaf 17 november 2019
De 18 delige serie over de R.T.M. tram en haar verleden door o.a. Bas van der
Heijden, uitg. Deboektant, Klaaswaal.
B-A-017 RTM Autobussen op de Eilanden, deel 1
B-A-018 RTM Autobussen op de Eilanden, deel 2
B-A-019 Hoeksche Waard ANNO 1988 door J. en D. Leeuwenstein,
Uitgave Deboektant, Klaaswaal
B-B-020 In Zoete Mijmerij” door H.A. Hartigh, 1995
B-K-020 De Keuvels van hert Overmase , P.W. de Zeeuw, 1985
Luchtfoto’s van Oud-Beijerland genomen 1978
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