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Van de Bestuurstafel 

Voor het eerst in het 24-jarig bestaan van onze vereniging hebben we vanwege 

de Covid beperkingen geen ledenvergadering kunnen organiseren en moest het 

op een andere manier. Waarschijnlijk zullen we in de loop van het jaar wat meer 

bewegingsvrijheid krijgen, zodat we hopelijk elkaar weer kunnen ontmoeten in 

ons Historisch Informatie Punt in de bibliotheek. Volgend jaar hopen we weer 

een ledenvergadering te kunnen organiseren. Op het moment van dit schrijven 

zijn er geen vragen of opmerkingen gemaakt over de gepresenteerde 

jaarstukken. 

Wij zijn bijna klaar met het digitaliseren van de fotoboeken van Joris Buitendijk, 

daarmee is ons digitale archief met ca. 37.000 foto’s of documenten uitgebreid.  

Op het wekelijks verzenden van enkele pagina’s uit het manuscript fotoboek van 

Joris Buitendijk krijgen we veel positieve reacties, waarvoor onze dank. Ook is 

ons ledenaantal de afgelopen tijd daardoor sterk gestegen, we hebben ook veel 

mailadressen ontvangen. Daar zijn we erg blij mee. Velen willen op donderdag 

de fotopagina’s ontvangen. Maak dit ook bekend onder uw familie, vrienden en 

kennissen, nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. 

In juni van dit jaar is het 120 jaar geleden dat er in ons dorp een landelijke 

landbouwtentoonstelling is gehouden.  In oktober is het 160 jaar geleden dat wij 

in ons dorp, op initiatief van enkele notabelen, konden beschikken over 

stadsgas. Over het laatste hebben we een aantal jaren terug een boekje laten 

verschijnen (waarvan we nog enkele exemplaren op voorraad hebben). Aan  

deze beide gebeurtenissen zullen we dit jaar in de Beijerlandsche Berichten 

aandacht besteden.  

Het bestuur denkt na over het jaar 2022, het jaar waarin onze vereniging 25 jaar 

zal bestaan. We weten nog niet helemaal op welke wijze wij aan dit feit aandacht 

zullen besteden. Heeft u ideeën, laat het ons weten. 

 

_______________________________________________________________ 
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De staf van de brandweercommandant 
Pieter Jan in 't Veld 

 

In een oud boekje over het reglement van de brandweerlieden komen we bij 

artikel 5 de onderscheidingstekenen tegen voor onder andere de hoofdman en 

de assistent-hoofdlieden van het brandpiket. Zij zijn voorzien van een rood 

geverfde stok, waarop  aan de bovenzijde met witte letters is geschilderd “Oud-

Beijerland hoofdman of assistent-hoofdman brandpiket”. 

Door deze staf was duidelijk wie bij de brand het commando voerde. 

 

Een dergelijke staf was er dus ook in Oud-Beijerland. Deze lag in het verleden 

in het gemeentehuis. Als er brand of een oefening was, moest de gemeentebode 

de zogenaamde commandostaf aan de burgemeester overhandigen. 

Als, op 16 oktober 1944, burgemeester Diepenhorst samen met de 

gemeentesecretaris Schipper en het overige secretariepersoneel besluiten 

onder te duiken, wordt, zoals bekend, door de verzetsgroep Zinkweg het 

bevolkingsregister uit het gemeentehuis gehaald. Dit gebeurt met medewerking 

van gemeentebode Arie Weeda, wiens zoon Mees deel uitmaakt van de 

verzetsgroep Zinkweg. Via het gangetje in het woonhuis van Weeda, de 

zogenaamde bodewoning, kon men ongezien in het gemeentehuis komen.  

Later haalt bode Arie Weeda ook nog enkele minder belangrijke zaken uit het 

gemeentehuis. Omdat hij beslist niet wilde dat deze voorwerpen, zoals 

verwacht,  in handen zouden komen van de bezetter of van een NSB’er. 

Eén van de voorwerpen was de zogenaamde  commandostaf van de brandweer. 

Later heeft hij  uit veiligheidsoverweging het opschrift op de staf, waarschijnlijk 

“Brandweercommandant” of enkel “Commandant”  of de oude benaming uit 

artikel 5 afgekrabbeld. 

 

Na de bevrijding was er geen belangstelling meer voor de staf. Als later Weeda 

uit de bodewoning verhuist, gaat de staf mee. 

Na het overlijden van de heer en mevrouw Weeda  ontdekt hun zoon Mees de 

staf op de vliering en neemt Mees Weeda de staf mee naar zijn woonplaats 

Bilthoven. 

 

Naar aanleiding van een publicatie over de brandweer in zijn woonplaats 

Bilthoven, herinnert hij zich weer de zogenaamde commandostaf uit zijn 

geboortedorp. Hij schrijft op 23 september 1996 een brief naar de commandant 
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van de Oud-Beijerlandse brandweer over de in zijn bezit zijnde staf en hoe deze 

in zijn bezit is gekomen. Hij vraagt of er  bij de brandweer belangstelling voor 

bestaat. 

 

Dit moet wel het geval zijn want als brandweercommandant Wim van Dongen 

op 30 november 2007 vertrekt als commandant overhandigt hij symbolisch de 

zogenaamde commandostaf aan burgemeester Klaas Tigelaar. 

 

Op dit moment hangen er in de brandweerkazerne twee van dergelijke 

onderscheidingstekenen. 

 

 

Bron: de brief van de heer M.H. (Mees) Weeda te Bilthoven 
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Geheimen van het oude raadhuis 
Pieter Jan in ‘t Veld 

 

Bij het bestuderen van oude foto’s zie je soms iets wat eerder niet is opgevallen. 

Zo ook bij een foto van de restauratie/ uitbreiding van het oude raadhuis in 

1938/1939.  
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Op de foto gemaakt bij het verwijderen van de pleisterlaag zie je duidelijk dat de 

zgn. horizontale speklagen zichtbaar worden. Nu zijn er geen oude schilderijen 

bekend van het oude raadhuis na de bouw in 1622 en moeten we het doen met 

het oudste fotomateriaal van ca. 1900 waarop de pleisterlaag zichtbaar is. 

Je kunt voorzichtig de conclusie trekken dat de pleisterlaag niet in 1622 is 

aangebracht. Het is ondenkbaar dat je kostbare hardstenen speklagen bij de 

bouw gebruikt, om deze later te bepleisteren. Wanneer de pleisterlaag is 

aangebracht weten we niet. Mogelijk in 1860 toen men het plan had om het 

raadhuis af te breken en een nieuw te laten bouwen wat uiteindelijk niet is 

doorgegaan. (Beijerlandsche Berichten, december 2017). 

 

Speklagen zijn horizontale versieringen in de bouwkunst gemaakt van o.a. 

natuursteen, deze komen in de 16e eeuw in de belangstelling als decoratie 

_______________________________________________________________ 
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Oude foto's 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de fotoboeken van Joris Buitendijk vonden we deze foto van de gezusters 

Herweijer in Oud-Beijerlandse dracht. Bij de foto staat een anekdote  of het waar 

is, weten we niet maar het blijft een leuk verhaal. Het speelt zich af omstreeks 

1935/1936. Heintje Herweijer is dan 96 jaar en woont in het Kippeslop (een slop 

in de Oost Voorstraat ter hoogte van Karel Doormanstraat). Zus Klazien is dan 

86 jaar en woont aan de Vlietkade. Op de brug naar de Vlietkade valt de 86 

jarige Klazien, waarop haar 96 jarige zus bezorgd vraagt: 

               “het zal toch niet je leeftijd zijn?” 
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Oud-Beijerlandse jongens in de Franse tijd (4) 
Jan Paul van der Spek 

 

Inleiding 

In deel 3 van deze serie artikelen is vermeld dat de Oud-Beijerlanders van het 

124e regiment d' infanterie de la ligne allen gedeserteerd waren en wellicht 

omgekomen waren in de Russische winter van 1812/1813. Behalve één….. Jan  

Verbaas. Hierover meer in dit artikel. Verder aandacht voor de lotgevallen van 

de lichtingen van 1812 en 1813. 

 

Jan Verbaas 

Rond 1778 trouwde Leendert Verbaas met de uit Simonshaven afkomstig 

Pieternella Leegeweg. Het stelt vestigde zich in Oud-Beijerland. Tussen 1779 

en 1788 werden zes dochters geboren, waarvan het merendeel jong overleed. 

Op 14 september 1791 werd een zoon Jan geboren en op 23 januari 1792 

volgde een zoon Izak. Jan Verbaas werd in de Dorpskerk op 18 september 1791 

gedoopt. Nadat hij ingeloot en goedgekeurd was kwam hij bij het 124e regiment 

d' infanterie de la ligne. In 1813 deserteerden hij. Maar lang bleef hij niet 

onopgemerkt. Op 13 september 1813 wordt hij toegevoegd aan het 33e regiment 

d' infanterie de la ligne, als fuselier bij het 3e bat. 4e cie. Hij maakte een maand 

later de slag bij Leipzig in Duitsland mee. Ook wel bekend als de volkerenslag 

waarbij  Napoleon de genadeslag werd toegebracht (althans voorlopig). Na deze 

slag, die van 16 tot 19 oktober 1813 duurde, werd Jan Verbaas krijgsgevangen  
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gemaakt. Of hij dit overleefd heeft is zeer twijfelachtig. In latere archieven komt 

zijn naam niet meer voor. 

 

Latere lichtingen 

Hoe ging het nu verder? In februari 1813 vindt de loting van lichting 1812 plaats 

en in juli 1813 krijgen de prefecten het bevel om klasse 1813 op te roepen. De 

loting van deze lichting verliep in Oud-Beijerland niet erg soepel. Ongetwijfeld 

wist men inmiddels van de 

verschrikkingen in Rusland 

een paar maanden daarvoor. 

In Oud-Beijerland moesten de 

opgeroepen jongens zich 

melden op zaterdag 20 

februari. Het ging om 100 

lotelingen waarvan er 29 

daadwerkelijk in dienst 

zouden moeten treden. Maar 

het liep anders op die 

zaterdag en op de zondag 

daarop. Het conscriptieoproer 

brak uit. Dit oproer is door 

Dekker en Snijders uitgebreid 

beschreven. Op 17 maart 

1813 werden de lotelingen 

gekeurd in de grote kerk van 

Dordrecht. Uiteindelijk werd in 

de zomer van 1813 de 

opdracht gegeven om de 

conscriptie van de klasse 

1813 te organiseren. De 

keuring vindt plaats op 17 

september in Dordrecht. In 

oktober daaraan volgend 

melden de ingelote en goedgekeurde jongemannen zich aan de kazernepoort. 

Deze groep zal niet meer aan een oorlog deelgenomen hebben. Op 12 

november van dat jaar verschijnen de eerste Kozakken binnen de grenzen van 

Nederland. Op 13 november verklaart Oud-Beijerland zich voor Oranje en op 30 
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november landde de prins Willem Frederik van Oranje, de latere koning Willem 

de eerste, in Scheveningen 

 

Lichting 1812 

(zie kader op pagina 14) 

Voor het zover was moest lichting 1812 wel onder de wapenen. Op een enkeling 

na werden deze jongens ingedeeld bij de 82e of 83e equipe de haut bord. Men 

deed dienst bij de marine om de kust tegen mogelijke Engelse invallen te 

verdedigen. Maar dat was maar voor een korte tijd. In het najaar van 1813 

werden de manschappen van deze onderdelen overgeplaatst naar het 86e 

Régiment de la Ligne. Dit regiment had gevochten in de slag bij Leipzig (16 tot 

19 oktober 1813) en had vervolgens blijkbaar aanvulling nodig. Met de 

terugtrekkende troepen kwam deze groep uiteindelijk in Mainz (fr: Mayence). In 

deze overvolle stad heerste besmettelijke ziekten. Van twee Oud-Beijerlandse 

jongens is bekend dat zij in deze stad in het hospitaal opgenomen werden. 

Jacob Meinster en Wouter Holleman. Op 14 januari 1814 overleed Wouter 

Holleman in een hospitaal van deze stad.  De overige jongemannen overleefde 

deze periode en werden in de loop van 1814 uit de dienst ontslagen. 
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Van de lichting 1812 werden Teunis Bos en Samuel van Krevel bij andere 

eenheden ingedeeld. Teunis Bos werd fuselier bij het 17e Régiment d'Infanterie 

de la ligne. Hij werd uit de dienst ontslagen op 31 maart 1814. 

Met Samuel van Krevel liep het minder goed af. Hij werd ingedeeld als tirailleur 

bij het 9e Régiment tirailleurs de la Garde en werd op 27 augustus 1813 als 

gewonde opgenomen in een hospitaal in Dresden. Van hem werd niets meer 

vernomen. Hij heeft de volkerenslag bij Dresden dus naar alle waarschijnlijkheid 

niet overleefd. 

 

Lichting 1813 

(zie kader op pagina 14) 

Van deze lichting werd al vermeld dat de keuring plaats vond op 17 september 

1813. Van een zestal jongens is bekend dat ze ingedeeld werden bij het 8e 

Régiment d'Infanterie de la ligne. Ze kwamen daar aan op 28 oktober 1813. 

Mogelijk als versterking van dit regiment, want er waren bij de slag bij Leipzig op  
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16 oktober 1813 zware verliezen geleden. Lang bleven ze daar niet, want op 14 

november 1813 vinden we ze terug bij het 37e régiment d' infanterie legère. 

Verder gegevens zijn niet bekend. Wel is van een aantal van hen verdere 

gegevens in de archieven te vinden. Die zijn dus in ieder geval wel weer in Oud-

Beijerland aangekomen.   

 

Lichting 1812 

 

 Jacob van der Heijden 07-04-1792, Pieter en Maria van der Linden 

 Karel de Koning  16-07-1792, Johannes en Annigje Vlasblom  

 Gerrit Kranendonk 11-12-1792, Pieter en Bastiaantje de Reus  

 Samuel van Krevel 03-07-1792, David en Johanna Levie  

 Jacob Meinster  23-08-1792, Cornelis en Geertje Ouwenhoven  

 Abraham Troerman 06-01-1792, Klaas en Anna Leedhuizen  

 Willem van Vliet  12-06-1792, Jan en Pleuntje van der Schoor 

 Wouter Holleman 29-02-1790, Jacob en Adriana van der Waal   

 Teunis Bos   11-01-1792, Pieter en Pleuntje Willemstein 

 

Lichting 1813 

 

 Jan Kooijman  13-10-1793, Arie en Pleuntje Konijnendijk   

 Gerrit Luchtenburg 23-04-1793, Gerrit en Hendrika van der Laan  

 Hendrik de Quartel 23-10-1793, Maarten en Trijntje van Dijk 

 Jan Stolk  23-08-1793, Arie en Neeltje van Beek  

 Willem Vollenhouw 28-06-1793, Bastiaan en Maria Graauw  

 Willem van der Wilt 02-12-1793, Hendrik en Annetje Nieuwenhuijzen 
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Tenslotte 

Aan het eind van deze serie artikelen over een zeer zware periode uit onze 

geschiedenis een paar opmerkingen. De gegevens over Oud-Beijerlandse 

jongens in Franse dienst is zeker niet volledig. Hier kan nog meer onderzoek 

naar verricht worden. Als iemand zich daartoe geroepen voelt, kan hij/zij deze 

artikelen als voorzet beschouwen. Een beperkende factor was het ontbreken 

van de mogelijkheid voor onderzoek in de archieven; met name het Nationaal 

Archief in Den Haag en het regionaal archief in Dordrecht. Bijna een heel jaar 

waren deze instellingen wegens de Corona-maatregelen gesloten of hooguit 

zeer beperkt toegankelijk.  

Toch is het goed geweest om deze artikelen te plaatsen. Het was voor veel jonge 

mannen in Oud-Beijerland een verbijsterende ervaring om in het leger van 

Napoleon dienst te moeten doen. Een aantal overleefde het niet. Goed om de 

herinnering aan deze periode levend te houden. 

 

Literatuur 

Loek Dekker en Dick Snijders. Het conscriptieoproer van Oud-Beijerland in 1813. Oud-

Beijerland (2014). 

K. Siderius. Uit vervlogen dagen. Oud-Beijerland (1967). 

Christiaan van der Spek. Sous les armes. Amsterdam (2016) 

 

Websites 

www.wiewaswie.nl 

www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 

www.archieven.nl. Nederlandse militairen in het leger van Napoleon. (NIMH) 

www.nicovandinther.nl (N.L. van Dinter. Zeeuwse verwanten in het leger van Napoleon) 
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Zelf onderzoek doen naar familie in het leger van Napoleon 
Jan Paul van der Spek 

 

Mogelijk bent u een lezer die zich afgevraagd heeft of er ook onder zijn of haar 

voorouders mannen voorkomen die dienst gedaan hebben in het leger van 

Napoleon. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe u dit betrekkelijk 

eenvoudig kunt nagaan. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie geeft op 

haar website een overzicht van alle jongemannen die in het leger van Napoleon 

gediend hebben. In het volgende kader is aangegeven hoe u bij die lijst komt. 

 Ga naar: www.archieven.nl 

 Vervolgens geeft u als zoekterm 'leger napoleon" op. 

 Via de link "Nederlandse militairen in het leger van Napoleon" komt u 

 bij de lijst. 

 

Om in deze lijst te zoeken, kunt u gebruik maken van zoektermen, bijvoorbeeld 

een achternaam, een geboorteplaats of een geboortedatum.  

Per persoon zijn niet alleen de persoonlijke gegevens vermeld, maar ook de 

eenheid waarbij die persoon gediend heeft. Tevens een stamboeknummer en 

het inventarisnummer van de Service Historique de la Defense,  

Vincennes/Parijs. Deze nummers zijn van belang voor verder onderzoek. 
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En nu naar Frankrijk. 

 Ga naar: www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr  

 Vervolgens naar "Parcours individuels" en daarna naar 

 "Registres de contrôles et registres matricules" dan via  

 "Faire une recherche dans les instruments de recherche" 

 

 

Nu bent u bij het zoekscherm van de stamboeknummers (matricules). 

Wellicht is het handig om de url van dit scherm bij uw favorieten te bewaren. 

Ook dit scherm heeft een mogelijkheid om te zoeken. 

Het gemakkelijkst is om gebruik te maken van het veld "Cote".  

U geeft hier bijvoorbeeld de volgende code weer: SHD/GR 21 YC 871 

In plaats van "21 YC 871" vult u de code in die u zelf gevonden heeft op de site 

van het NIHM. In het linker deel is het resultaat weergegeven. U kunt nu een 

kopie van het stamboek zichtbaar maken door op het icoontje rechts te klikken. 

(consulter la fiche dans l'ínventaire). 

Klik op "consulter les images" en na enige tijd: voilà….. het boek met namen! 

De namen staat in volgorde van het stamboeknummer.  

In plaats van het gebruik van de code, kan u ook gebruik maken van het veld 

"Arme" en "unité", deze gegevens heb u ook gevonden op de site van het NIHM. 

Het is even proberen en oefenen……, maar dan heeft u ook wat! 
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Oude foto's 
 

 

 

De foto van de Ontmoetingskerk en daarachter de Marnixschool, als je kijkt 

naar de staat van het straatwerk zijn dit nog de noodstraten van de bouw.  

 

Waarschijnlijk is de foto gemaakt in of kort na 1971. 
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Aanwinsten 
Alie van den Berg 

 

Aanwinst in de HVO-bibliotheek van het boek: 

 B-J-009  “Mijn moeder, het bonuskind” door Jolanda van Rij, 2020. 

 

In juli 2020 bezocht ik het Tresoir (het archief) in Leeuwarden en wie schetst 

mijn verbazing daar hing op de tentoonstelling “Wy kinne der noch wol ien by 

ha”, over smokkelkinderen in 

Friesland een foto met uitleg 

van Clara Amalia Haagens en 

haar broer Henk Benno. 

Clara Haagens afkomstig uit 

Middelharnis, via Amsterdam 

en ondergedoken op 2  

verschillende adressen in  

Friesland heeft zo WO II  

overleefd. 

Deze Clara Haagens komt in 

1945 naar Oud-Beijerland en 

gaat wonen bij haar oom en 

tante David Boers en Bertha 

Boers-Haagens. Zij ontmoet 

Lies van Rij, trouwt met hem en 

samen runnen zij de  

juwelierszaak Stolk (eig. E. van 

Rij) op de Oostdijk. 

In “Het Kompas” van 15 januari 

2021 verschijnt dan een 

interview met Jolanda van Rij 

over het boek “ Mijn moeder, het 

bonuskind” , waarin zij de jeugd  en leven van haar moeder Clara van Rij-

Haagens beschrijft met genealogie. Het boek is een waardevolle aanvulling voor 

de geschiedenis van Joodse inwoners  van Oud-Beijerland. 

 

Het boek “ Mijn moeder, het bonuskind” is ook te koop via boekhandel Duifhuizen in Oud-

Beijerland, Oost-Voorstraat, hoek Boomgaardstraat. 
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Gevelstenen 
 

 

Molendijk 63, 65 

 

 

 

Dit pand is nog niet zo 

oud; er was een 

stukje braakliggende 

dijk naast het huidige 

pand Molendijk 61 

waar de weduwe van 

touwslager Willem  

Kooiman,Jacoba  

Snelleman een  

grutterswinkeltje  

dreef. Tussen het 

winkeltje van Jacoba Snelleman en het braakliggende stukje dijk is nog een trap 

naar de Beneden Molendijk. De trap is inmiddels dicht gemaakt, en bevind zich 

achter de gevel van 

stoffeerderij Cresendo.  

Jacoba Snelleman verkoopt 

een deel van het  

braakliggende stukje dijk aan 

Arie Brouwer. Hij vraagt op 9 

februari 1933 aan zowel de 

gemeente als het  

polderbestuur van de polder 

Oud-Beijerland vergunning 

aan voor het bouwen van 

twee woningen en beneden 

drie garages. Op 28 maart 

1933 legt zijn op 2 februari 

1931 geboren dochter Neeltje 

Wilhelmina de eerste steen. 

De beide panden zijn altijd 

woonhuis geweest. 
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Oude foto's 

 

 

 
(foto A. Taselaar) kort na het blussen 

van de brand trekt het nog veel publiek 

 

Kerkstraat 47 

Sigarenfabrikant Jilles Jansz. Mast komt in 1899 in het bezit van een huis en erf 

in de Kerkstraat. Op 6 februari 1900 vraagt hij vergunning aan voor de bouw van 

een sigarenfabriek. Op een reclametekening is de sigarenfabriek J. Mast te zien, 

of deze tekst ook daadwerkelijk op de gevel heeft gestaan is niet meer na te 

gaan. In 1960 komt de voormalige sigarenfabriek in eigendom van 

rijschoolhouder Frans Verbaas, later van Edie Verbaas. Op 16 mei 1966 is er 

brand, kort daarop koopt de gemeente het pand en ca. 1974 afgebroken. 
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Sint Elisabethsvloed 600 jaar 

 

 

   Paneel van een altaarstuk, Dordrecht ca. 1490. Willem van  

   Kempen, Rijksmuseum Amsterdam 
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Herdenking van de Sint Elisabethsvloed 

 

In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de dijken van de Grote Waard 

door een combinatie van een sterke noordwesterstorm en een zeer hoge 

stormvloed. De polder de Grote Waard, en daarmee het oostelijk deel van wat 

nu de Hoeksche Waard is, verdween onder de golven. Door deze doorbraak 

ontstond niet alleen de Biesbosch, maar in de jaren daarna kreeg ook het 

landschap westelijk daarvan zijn vorm: de huidige Hoeksche Waard.  

 

In brede kring zal men in het herdenkingsjaar 2021 aandacht schenken aan deze 

rampzalige vloed, waarbij 28 dorpen door de golven overspoeld werden. 

Volgens schattingen kwamen daarbij 2000 mensen om. 

 

In deze rubriek zullen wij u op de hoogte houden van de activiteiten die in onze 

regio georganiseerd worden. Lang niet alles is nog definitief en daarnaast 

kunnen door de beperkende maatregelen van de overheid nog wijzigingen in het 

herdenkingsprogramma optreden. 

 

(voorlopige) deelnemers: 

Staatsbosbeheer, Waterschappen en Gemeenten 

Dordrechts museum  

Biesbosch Museum Eiland 

Museum Hoeksche Waard 

 

Uitgave van een boek 

Begin mei 2021 zal een boek verschijnen over deze vloed onder de titel: 

 

De grote en vreeselike vloed 
door Lotte Jensen 

 

ISBN 9789403124315 

Gebonden, aantal pagina's 208 

Uitg. De Bezige Bij 

verschijningsdatum 6 mei 2021 

prijs  € 24,99 
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Boekenrubriek 

 
In deze (nieuwe) rubriek worden boeken besproken die handelen over de geschiedenis van Oud-

Beijerland en/of de Hoeksche Waard. Als u van mening bent dat een bepaald boek de aandacht 

verdient van de leden van onze Historische Vereniging, stuur dan een mailtje naar de redactie. 

(historischeverenigingobl@gmail.com) 

 

Op 22 juli 1969 sprak de minister van 

Verkeer en Waterstaat Jaap Bakker bij de 

opening van de Heinenoordtunnel de 

volgende woorden: "te groot voor enig 

museum, anders hadden we haar kunnen 

bewaren". De ministern doelde hiermee op 

de Barendrechtse Brug, die na deze datum 

afgebroken zou worden. 

Peter Pot gebruikte een deel van deze 

uitspraak als titel voor zijn opnieuw 

uitgegeven boek "Te groot voor een 

museum" met als ondertitel: "De 

geschiedenis van de Barendrechtse Brug". 

In 1988 was al eerder een boek verschenen 

van deze schrijver over dit onderwerp, maar 

in 2020 kon hij, na raadpleging van veel 

archiefmateriaal, dit meer uitgebreide boek 

samenstellen. 

Het boek handelt over alle facetten van de      burgemeester Kluifhoofd (p. 17) 

brug over de Oude Maas. 

Een eerste fase vanaf 1870, een periode van plannen maken, tot de uiteindelijke 

bouw en ingebruikname op 1 november 1880. Een periode waarin vooral D. 

Kluifhoofd, burgemeester van Klaaswaal, Numansdorp en Zuid-Beijerland, een 

belangrijke rol speelde.  

Vervolgens een periode van tien jaar waarin het gebruik van de brug maar 

moeizaam op gang kwam. De brug kreeg pas echt betekenis toen de RTM vanaf 

1898 een tramdienst begon vanaf de Rosestraat in Rotterdam-zuid, via deze 

brug, naar de Hoeksche Waard. Op 30 april 1898 maakte een groep genodigden 

een feestelijke openingsrit met de nieuwe tram. Aardig om te lezen is dat één 

van deze genodigde over Oud-Beijerland het volgende opmerkte:  
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"Het is een klein landstadje, zonder pretenties, met een aardig oud grachtje in 

het midden van den dijk tot een 17e-eeuws raadhuis, koket staand over het water 

in de rij van hooge populieren langs den kadewal". (p. 65)  

 

Een volgende periode die ruim 

aandacht krijgt zijn de 

meidagen van 1940 en de jaren 

daarna tot de bevrijding in 

1945. De positie van de brug in 

deze bange tijd wordt boeiend 

beschreven.  

Tenslotte wordt de  

geschiedenis van deze brug 

afgerond met het tijdvak 1945 

tot 1969. Een periode waarin 

deze oeververbinding zo 

noodzakelijk was, dat deze 

voor veel ongemak ging 

zorgen. Het boek eindigt met de 

opening van de  

Heinenoordtunnel in 1969   

Naast het bovengenoemde is 

er in dit boek veel te vinden 

over de techniek van de brug, 

artikelen uit kranten, kaarten, 

fotomateriaal, tekeningen…. 

Kortom een schat aan 

informatie over deze bekende brug, die voor de Hoeksche Waard van grote 

betekenis is geweest. Dit fraaie boekwerk is voor € 17,50 te verkrijgen in de 

boekhandel. Van harte aanbevolen. 

 

Gegevens: 

Peter Pol. Te groot voor een museum. 's-Gravendeel, oktober 2020. 

ISBN. 978-90-830991-0-1. 

Uitgever: BAR Lokale Media, Barendrecht 

Hardback, 124 p. 

Prijs: € 17,50  
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Oude foto's 

 

Op dinsdag 14 oktober 1969 plaatste de krant 'De Tijd - Maasbode' deze foto 

van de Barendrechtse brug. Dit onder de kop: 

'Adieu brug der zuchten' 
De middag ervoor was de laatste overspanning van de brug verwijderd. Veel 

Oud-Beijerlanders zullen het roerend eens zijn met dit opschrift.  
(zie ook de boekbespreking op pagina 26 en 27) 

_______________________________________________________________ 


