
1 

 

Historische Vereniging 
Oud-Beijerland 

 

Opgericht 30 september 1997 

Beschermheer F.A. baron van Tuyll van Serooskerken 

Ambachtsheer van Oud-Beijerland 

 

website: www.hvobl.nl  
 

Jaargang 24  december 2021  nummer 85 
 

Bestuur 

 

P.J. in ’t Veld, voorzitter 

(0186) 61 75 23 

 

A.W. de Groot, secretaris 

Willem Vrijlandstraat 75, 

3262 GN Oud-Beijerland 

mail:  a.groot21@upcmail.nl 

(06) 51 05 26 60 

 

H.M. Dijkstra, penningmeester en 

ledenadministratie 

mail:  
historischeverenigingobl@gmail.com 

(0186) 61 69 06 

L. van der Meer, lid 

(06) 43 89 41 14 

 

Redactie  

Beijerlandsche Berichten 

Pieter Jan in ’t Veld 

Jan Paul van der Spek 

 

Beijerlandsche Berichten 

verschijnt 4 x per jaar 

 

Ons archief, het 

Historisch Informatie Punt (HIP) 

is gevestigd in de 

Openbare Bibliotheek 

Steenenstraat 24, Oud-Beijerland 

Open: elke 2e donderdag van de  

maand van 14.00 tot 16.00 uur. 

Buiten deze tijden contact: 

A. van den Berg (0186) 61 42 40 

 

Contributie 

Minimaal € 10,- per jaar 

 

Rekeningnummer 

NL16 RABO 0351 187 103 

t.n.v. HVO, Oud-Beijerland 

Buiten de regio wordt de 

Beijerlandsche Berichten per post 

verzonden en brengen wij € 6,- 

kosten in rekening 

 

ISSN  2210-8645 

 



2 

 

Inhoudsopgave 
 
 

Van de Bestuurstafel         3 
 
Molens 'De twee gebroeders' en 'Vrede'       4 
 Pieter Jan in 't Veld 

 
Nieuwe aanwinst         9 
 
Rectificatie        11 
 
Oud-Beijerland, een Voorstraatdorp     13 
 Jan Paul van der Spek 
 

65 jaar weekmarkt in Oud-Beijerland     19 
 Pieter Jan in 't Veld 

 
De winter van 1963       21 
 Jan Paul van der Spek 

 
Een stukje verdwenen Oud-Beijerland     24 
 Pieter Jan in 't Veld 

 
Uit oude kranten       27 
 
Aanwinsten        28 
 Alie van den Berg 

 
 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Van de Bestuurstafel 
 

Zoals u hebt gemerkt zijn we wekelijks begonnen u foto’s en tekst te sturen over 

Koen Visser. Jarenlang,  samen met Koni, een van de grootste werkgevers van 

ons dorp. We hebben in totaal voor 50 weken materiaal, dus voorlopig iets om 

wekelijks naar uit te kijken. 

 

Volgend jaar zal een bijzonder jaar worden, onze vereniging bestaat dan 25 jaar. 

En staat het Oude Raadhuis, het mooiste monument van ons dorp, al 400 jaar 

te pronken. Op dit moment worden er voorbereidingen getroffen om een 

exclusief boekje te presenteren over het Oude Raadhuis. Een boekje wat wij u 

voor ons 25 jarig jubileum graag aanbieden. 

 

Ook bestaat onze adverteerder 'Bakker Voordijk' 125 jaar, en is daarmee de 

oudste winkel in ons dorp. Eerder mocht onze vereniging meewerken om met 

documenten de oprichtingsdatum voor dit familiebedrijf te bewijzen. 

 

Hoe in de toekomst de mogelijke Coronamaatregelen er gaan uitzien is koffiedik 

kijken, maar het bestuur heeft wel een mogelijke datum voor een 

ledenvergadering vastgesteld op 17 februari. Dus noteer de datum alvast. 

 

We hopen nog dit jaar het 400ste lid te mogen inschrijven. Onze vereniging is het 

afgelopen jaar al sterk gegroeid, maar het doel is meer mensen kennis te laten 

maken met de historie; daarvoor zijn we opgericht. Weet u nog mensen die 

geïnteresseerd zijn in de historie van ons dorp?  Beweeg ze lid te worden van 

onze vereniging. U weet wat er voor volgend jaar voor activiteiten aankomen om 

mensen over de streep te trekken. 

In maart/april hopen we als Historische Vereniging samen met de bibliotheek te 

verhuizen naar het Oude Raadhuis en zal op de zolder het archief van de 

vereniging een plaats krijgen. 

 

Wij wensen u goede kerstdagen toe en een goed 2022 
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Molen 'De twee gebroeders' en 'Vrede' 
aan de Beneden Oostdijk 

Pieter Jan in 't Veld 
 
Volgens Siderius zou de molen omstreeks 1732 zijn gebouwd. Lieve van Ollefen 

spreekt in zijn beschrijving van Oud-Beijerland in 'Nederlandsche stad- en 

dorpsbeschrijver' uit 1793 van een korenmolen en niet van twee korenmolens in 

Oud-Beijerland. Op de locatie van de latere korenmolen was in 1820 een 

boomgaard sectie B no. 79 groot 49 roe en 60 ca in eigendom van Margaretha 

Schot de weduwe van Aart van der Geer. De boomgaard wordt enkel malen 

doorverkocht. Uiteindelijk komt de boomgaard in bezit van Jan van der Schoor. 

Hij verkoopt de boomgaard aan Kornelis Jansz. Zoeter kleermaker in Bruinisse. 

Op 13 december 1845 vraagt notaris mr. Anthony van Weel, namens Kornelis 

Jansz. Zoeter te Bruinisse een concessie aan om een windkorenmolen te mogen 

bouwen op Kadastraal sectie B no. 79. Aan de Oostzijde begrensd aan de tuin 

van Kornelis Boogaard en een perceel van Jan Casper van Andel, in gebruik bij 

……… Steenbeek. Aan de westzijde begrensd door het land van Adrianus van 

Nugteren. Aan de zuidzijde een “blinde” weg en aan de noordzijde de Oostdijk. 

In eerste instantie wordt dit door het college in haar vergadering 6 juni 1845 

afgewezen, wellicht om de grafelijkheidsdwangmolen aan het eind van de 

Molendijk bescherming te bieden. Op 22 augustus 1846 is er een eerste 

steenlegging voor de nieuwe molen met de tekst: 

 

“Den eersten steen 

gelegd door Detwee 

Gebroeders Corn en 

Johs Zoeter Jansz. 

18 8 1846” 

                                                                    

Zij noemen hun molen “de twee gebroeders”. Aanvrager en mede steenlegger 

Cornelis Jansz. Zoeter is volgens het Kadaster eigenaar van de molen.  Hij is 

niet ingeschreven in het bevolkingsregister van Oud-Beijerland, waarschijnlijk 

was deze kleermaker een zgn. stille vennoot van de molen. Als molenaar 

komen wij wel zijn broer Johannes Jansz. Zoeter tegen die trouwt op 14 juni  

1849 in Oud-Beijerland met de op 28 mei 1825 in Oud-Beijerland geboren 

Lena Kooiman.  
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Volgens krantenberichten o.a. in de Dordrechtsche courant van 7 december 

1852 wordt melding gemaakt van brand in de korenmolen van Zoeter. Er werd 

aanvankelijk beweerd dat Johannes Zoeter de brand heeft aangestoken omdat 

hij een paar dagen eerder de molen vol stro had gereden. Maar aangenomen 

wordt dat de brand werd veroorzaakt door het warmlopen van de as in de molen. 

Wellicht heeft Johannes Zoeter de molen na de brand de molen niet direct 

herbouwd maar in 1854 verkocht aan de uit Zuidland afkomstige 

molenaarsknecht Arie van Driel, die op 1 april 1854 zich laat inschrijven in ons 

dorp en de molen herbouwt. Dit wordt duidelijk uit een advertentie in de NRC 

van 25 augustus 1854 waar  Arie van Driel een korenmolenraarsknecht vraagt, 

in de advertentie wordt gesproken over 

 

“op den nieuwen molen te Oud-Beijerland”. 

 

Wellicht kreeg de molen ook de nieuwe naam “Vrede”. De nieuwe molen was 

van het type Stellingmolen en met kap 28 meter hoog. De romp was een ronde 

bovenkruier en het kruiswerk een buitenkruier. Het huisadres van de molen is 

Schulpdijk 413.(bevolkingsregister 1860- 1875). In mei 1868 wordt de molen 

weer doorverkocht aan de uit Numansdorp afkomstige korenmolenaar Pieter 

Monster. Het huisadres is dan Schulpdijk 238. (bevolkingsregister 1860-1875). 

Pieter Monster is niet zelf de molenaar op de molen maar zorgt dat de molen 

blijft draaien door ingehuurde molenaarsknechten. We komen op de molen 

tegen vanuit Numansdorp Arie Versteeg, bij de geboorte van zijn kinderen geeft 

hij aan molenaarsknecht te zijn. In 1879 wordt de molen doorverkocht aan  

korenmolenaar Dirk Visser, waarschijnlijk komt Dirk Visser als eigenaar niet 

direct op zijn pas aangekochte molen te wonen. Volgens het bevolkingsregister 

staan er andere namen in het register. Op 28 april 1882 vestigt zich op de molen 

de in Zijpe geboren Jacob Dissel. Volgens het bevolkingsregister 1885- 1894, is 

op de molen werkzaam de in Numansdorp geboren Jacob Besteman. Hij zal op 

20 oktober 1887 vertrekken naar Rozenburg. Ook is op de molen sinds 6 juni  
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1884  de uit Numansdorp afkomstige, Klaas `t Hooft. Hij vertrekt weer op 5 

december 1885. Op 11 januari 1886 komt uit Herkingen  Aart Stoffelsz. Kreeft 

met zijn gezin op de molen. Het echtpaar vertrekt op 29 april 1889 naar 

Mijnsheerenland. Op 30 april 1889 komt de eigenaar op de molen. Vanuit 

Numansdorp de op 2 november 1837 in Heerjansdam geboren Dirk Visser. hij 

is op 23 april 1864 in Dordrecht getrouwd met de op 23 augustus 1837 (akte 67) 

in St. Anthoniepolder geboren Marrigje Monster. Op de molen is ook werkzaam, 

de op 10 februari 1858 in Maasdam geboren neef Arie Monster. En als 

dienstbode de op 11 juni 1870 in Maasdam geboren nicht Grietje Monster. 

Inmiddels is het huisadres wijk A no. 297. Marrigje Monster is de zuster van 

Pieter Monster die eerder op de molen werkte. Zoon Wiekert wordt geboren op 

30 december 1868.  

 

Op 24 mei 1889 komt zoon Wiekert Visser terug uit Oostvoorne in Oud-

Beijerland en werkt waarschijnlijk bij zijn vader op de molen. Marrigje Monster 

overlijdt op de molen op 27 augustus 1891. Dirk Visser vertrekt kort daarop op 

1 mei 1893 naar Anna Pawlowna. Waarschijnlijk op bezoek bij zijn zoon op de 

molen, overlijdt hij  op 30 januari 1894 in Oud-Beijerland. Op 19 juni 1893 wordt 

Wiekert Visser ingeschreven als hoofdbewoner en eigenaar van de molen. Hij 

trouwt op 25 april 1895 met de op 22 mei 1869 in Oud-Beijerland geboren Ingena 

Schipper. Geboren op de molen, Marrigje op 4 februari 1896 en Leendert Dirk 

op 5 april 1899. De molen komt in 1927 in eigendom van Leendert Dirk Visser, 

hij trouwt op 14 juli 1927 met de op 23 mei 1901 geboren Bastiaantje Brussaard. 

De kinderen  Wiekert  op 20 oktober 1928 en Bastiaan op 23 april 1933 worden 

op de molen geboren. Op 10 juni 1930 vraagt Leendert Dirk Visser vergunning 

aan voor de wederopbouw van een bergschuur. In 1940 heeft de molen nog 

dienst gedaan als uitkijktoren voor de artillerie, die toen rond Oud-Beijerland 

stond opgesteld met de doel het vliegveld Waalhaven te beschieten, dat door de 

Duitse para`s was bezet. In 1947 is er een plan om de kop van de molen te 

verwijderen volgens Leendert Dirk Visser omdat materiaal schaarste een 

belemmering is voor herstel.  

 

De gemeente-architect adviseert op 15 februari 1947 aan het college om advies 

te vragen bij monumentenzorg en bij “de Hollandsche Molen” een vereniging tot 

behoud van de molens in Nederland. Deze laatste stelt voor om hun bestuurslid 

M. van Hoogstraten een onderzoek te laten verrichten. 
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De vereniging “de 

Hollandsche Molen” 

meld op 14 oktober 1947 

aan het college dat 

Leendert Visser het 

inwendige van de molen 

heeft gedemonteerd 

omdat hij de stenen 

nodig had voor zijn 

elektrische maalderij, 

echter volgens de laatste 

ministeriële beschikking 

is het verboden om een 

molen te veranderen of af 

te breken. De heer 

Hoogstraten constateert 

dat de wieken in slechte 

staat zijn en bij een 

mogelijke najaarsstorm 

een gevaar kunnen 

betekenen. 

Het college schrijft  aan 

Leendert Dirk Visser, dat hij voor het verwijderen van de kop van de molen 

toestemming moet hebben van de Rijkscommissie voor monumentenzorg. Door 

een bliksem inslag  in 1952 is de molen in de brand gevlogen. 

 

In die tijd woont Bastiaan Visser bij de molen met zijn op 28 juni 1935 in 

Heinenoord geboren echtgenote Maria Plonia Visser. Met wie hij op 17 februari 

1955 in Heinenoord is getrouwd. 

 

Opnieuw breekt er in 1956 brand uit in de molen, die toen al niet meer in gebruik 

was. Bastiaan Visser vraagt op 5 januari 1958 vergunning voor het veranderen 

van het woonhuis. Delen van het perceel worden verkocht aan de gemeente en 

particulieren voor bebouwing van de latere Graaf van Egmondstraat. Op 19 juli 

1960 is de molen afgebroken. Bastiaan Visser en zijn gezin verhuizen in mei 

1969  naar het Vuurbaken. Om in 1981 te emigreren naar Canada. 
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Nieuwe aanwinst 

 

 

Op 1 oktober 2021 ontvingen Alie van den Berg en Pieter Jan in ’t Veld  voor de 

Historische Vereniging Oud-Beijerland een Mezoeza met tekstrolletje van de 

heer Joop van der Heijden. 

Deze Mezoeza zou volgens de heer Van der Heijden komen van het pand 

Beneden Molendijk 29. In het pand was gevestigd de bank van Koopman, een 

joodse bankier die zelf met zijn gezin woonde West Voorstraat 11. Het gezin van 

Hartog Koopman is op 14 augustus 1942  weggevoerd en op 9 juli 1943 in 

Sobibor vermoord. 
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De familie Boender die jarenlang heeft gewoond op de bovenverdieping van het 

pand Beneden Molendijk 29, heeft dit waarschijnlijk na het wegvoeren van de 

familie Koopman van de deurpost verwijderd en al deze jaren bewaard. 

Mezoeza 

Tekstkokertje dat volgens traditioneel Joods gebruik aan de rechterdeurpost 

wordt aangebracht. In het kokertje zit op perkament geschreven koosjer Joodse 

zegen (Hebreeuwse tekst van het Shema). 

_______________________________________________________________ 
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Rectificatie 

 
In het vorige nummer van Beijerlandsche Berichten werd de bovenstaande foto 

geplaatst bij het artikel van Peter G. Doolaard over de brand aan de Oostkade. 

Als bijschrift werd bij deze foto vermeld: 'Oostkade (HVOB, collectie Buitendijk)'. 

Dit is niet juist. Deze foto is niet gemaakt aan de Oostkade, maar bij een brand 

in het magazijn van ijzerwarenhandel Van den Berg & Van Trigt. 

_______________________________________________________________ 
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Oud-Beijerland, een Voorstraatdorp 
Jan Paul van der Spek 

 

"Op enkele Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden en in West-Brabant ligt een 

fascinerende reeks nederzettingen. Allemaal zijn ze opgebouwd uit een 

voorstraat die meestal loodrecht op een dijk staat en uitloopt op een kerkring. 

Veelal wordt de voorstraat aan twee kanten geflankeerd door een parallel 

lopende achterstraat. Bij de aansluiting van de voorstraat op de dijk ligt een 

haven. Deze nederzettingen, dikwijls aangeduid als ringstraatdorp, werden 

aangelegd in de vijftiende en zestiende eeuw als onderdeel van een groter 

project: de bedijking van opwassen in de delta." 

 

Zo begint Reinout Rutte zijn artikel in het Historisch Geografisch Tijdschrift. 

Een boeiend artikel over de opzet van de dorpen die ontstonden na de 

inpolderingen in de 15e en 16e eeuw in Zeeland, West-Brabant en het zuiden 

van Holland. 
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Eén van de oudste voorbeelden van een dorp dat aan deze beschrijving voldoet, 

is Dirksland. Dit dorp ontstond al in 1416 na een inpoldering. Er werd een 

Voorstraat aangelegd van de haven naar de kerk. Naast de Voorstraat een 

Achterstraat. Eigenlijk is dit een uitbreiding van het ontwerp van een kerkring-

dorp. Dreischor op Schouwen-Duiveland is hier een prachtig voorbeeld van, 

maar dat dorp is veel ouder; de eerste vermelding dateert al van de dertiende 

eeuw. Nadat ook Sommelsdijk (1464) en Middelharnis (1465), elk voorzien van 

een prachtige Voorstraat, volgens dit ontwerp werden gebouwd, paste men dit 

ontwerp ook toe in West-Brabant. 

 

Fijnaart 

Fijnaart, een dorp dat wat meer aandacht verdient, omdat het mogelijk als 

voorbeeld gediend heeft voor Oud-Beijerland en de daarbij behorende polder. 

In de loop van de zestiende eeuw waren in de noordwesthoek van Brabant de 

uitgestrekte klei-opwassen rijp om bedijkt te worden tot rijke korenlanden. De 

heren van Bergen op Zoom, vanaf 1533 markies, gaven de bedijking uit van 

Standdaarbuiten, Fijnaart 

en Ruigenhil (het latere 

Willemstad). Maar dat 

leidde tot conflicten met de 

heer van Zevenbergen. Pas 

in 1548 ging Jacoba van 

Croy, markiezin-weduwe 

van Bergen op Zoom en 

haar zoon Jan van Glymes, 

over tot de bedijking van het 

dorp Fijnaart, gelegen op 

het Vrouwe Jacobsland of 

Oude Fijnaartpolder. 

De bedijking, de inrichting 

van het nieuwe land en de 

aanleg van een nederzetting verliep in West-Brabant op dezelfde manier als in 

de 15e eeuw op Goeree-Overflakkee.  Moeder en zoon bezaten na bedijking 

van Fijnaart meer dan de helft van het nieuwe land waarop acht boerderijen 

staan en waarvan een aantal percelen apart worden verhuurd. Voor het dorp 

werden dertig erven uitgegeven en de kopers waren verplicht hierop huizen te 

bouwen. De uitgevers van de bedijking waren dus ook degenen die de 
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bouwpercelen in het dorp uitgaven en de inkomsten daarvan vingen. Waarom 

kozen de heren van bergen op Zoom voor deze plattegronden? Mogelijk hadden 

ze het succes van Middelharnis en Sommelsdijk voor ogen. Daarvan was aan 

het begin van de 16e eeuw bekend dat de straten keurig geplaveid waren, dat 

op het kerkhof binnen de kerkring monumentale kerken stonden en langs de 

Voorstraten voorname stenen huizen. 

 

De polder Vrouwe Jacobsland 

Wanneer we een kaart van de polder bij Fijnaart bekijken, valt er nog iets op.  

In het dorp Fijnaart, gelegen in het zuiden van de polder, begint een lange 

rechte weg, dwars door de polder, de (Noordelijke) Langeweg. Loodrecht op 

deze weg werden twee dwarswegen aangelegd, de 1e en de 2e Kruisweg 

genaamd. Voor ons een bekende indeling! Dit was in 1548 en in 1555. Zo'n 

zeven jaar later werd dezelfde indeling gekozen voor de polder "Oud-

Beijerland, Moerkerken, Cromstrijen ende Greup", dat kan geen toeval zijn. Op 

de vergadering van 22 september 1555 in Westmaas was niet alleen Lamoraal 

van Egmont aanwezig, maar ook Andries Vierlingh, rentmeester van 

Steenbergen en een beroemd waterbouwkundige. Iemand die nauw betrokken 



16 

 

was bij de inpolderingen in West-Brabant, zoals bij de Ruijgenhil (Willemstand) 

in 1564. Wellicht is het aan deze Andries Vierlingh te danken dat zowel de 

polder als het dorp de indeling kreeg zoals wij die nu nog kennen. Terug naar 

de Voorstraatdorpen.  

 

De plattegrond van Oud-Beijerland 

Volgens de methode van Dirksland, Middelharnis en de dorpen in West-Brabant 

werd ook Oud-Beijerland aangelegd op de plaats waar een kreek in open water 

uitmondde. Ook hier een (Molen)dijk met loodrecht daarop Voorstraten en een 

Achterstraat, die naar het kerkhof met een kerk leidde. Duidelijk weergegeven 

op de onderstaande kaart (fragment van de kaart van Mathijs Been 1595). 

 

 

Dorpen in de Hoeksche Waard 

De plattegrond, bekend van Oud-Beijerland, was/werd ook bij andere dorpen in 

de Hoeksche Waard toegepast. Mooie voorbeelden zijn Piershil (1524), 

Klaaswaal (1539), Numansdorp (1642) en 's-Gravendeel (1593). Steeds één, of 

in het geval van 's-Gravendeel zelfs twee, voorstraten, een dijk, een kreek met 

een haven en een korenmolen op de dijk.  
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Conclusie 

Doordat de oorspronkelijk gebruikelijke kerkring-dorpen gecombineerd werden 

met een situering aan een dijk met een uitwaterende sluis, ontstonden in de 16e 

en 17e eeuw Voorstraatdorpen, waarbij de dijk en de haven door een Voorstraat 

verbonden werden met de kerk. Na de aanleg van Dirksland in 1416, werd deze 

methode ook toegepast in Middelharnis en Sommelsdijk. Later ontstonden de 

dorpen in West-Brabant. Nog weer later ontstonden in de Hoeksche Waard 

polders en dorpen met plattegronden volgens deze methode. De polder Oud-

Beijerland kreeg een indeling die al eerder bij de aanleg van de polder bij Fijnaart 

werd gebruikt. Andries Vierlingh, de bekende waterbouwkundige, heeft hier 

wellicht een groot aandeel in gehad. 
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65 jaar weekmarkt in Oud-Beijerland 
Pieter Jan in 't Veld 

 

De weekmarkt in haar huidige vorm bestaat volgend jaar 65 jaar. Maar al veel 

eerder waren in ons dorp markten. 

Markten waren al in de 17e eeuw in Oud-Beijerland te vinden. Vier maal per jaar 

werden zgn. beestenmarkten gehouden. In 1853 is de beestenmarkt verworden 

tot een soort vroege vorm van een kermis. Volgens het Nieuwsblad staan er 

kermistenten, een draaimolen, en kramen voor de verkoop van poffertjes en 

wafelen. 

In 1884 wordt op initiatief van P. Breesnee, A . de Groot, A. den Hartgh, A.B. de 

Vries van Meerten, K. Schipper Kz. en A. Taselaar een houten marktgebouw op 

de Bierkade geplaatst.  

 

 

Na een jaar is de belangstelling sterk teruggelopen, en men uiteindelijk besluit 

tot verkoop en afbraak van het marktgebouw. (lees daarover het artikel in 

Beijerlandsche Berichten van september in het artikel over het Mercuriusbeeld). 
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Ook is er in 1888 nog sprake van een weekmarkt op woensdagmiddag volgens 

een krantenbericht in het Nieuwsblad van 9 juni van dat jaar. 

Onze huidige weekmarkt ontstond in 1957. En wel op 20 november wordt de 

eerste weekmarkt gehouden van 14.00- 16.00 uur op het Marktplein. Het 

assortiment wijkt niet erg veel af van het huidige productaanbod. Volgens het 

Nieuwsblad stonden er de eerste week al 50 kramen met kleding, schoenen, 

textiel, groenten, fruit, bloemen en snoep.  

Het Nieuwsblad van 22 november had als kop:  “enorme drukte op eerste 

marktdag in Oud-Beijerland, het leek de Kalverstraat wel”. 

Omstreeks 1959 verhuisd de weekmarkt naar de huidige locatie aan de 

Voorstraten.  

 

 

Bij de reconstructie van de kademuren, in 2001 en tussen 2006- 2007 was er 

een noodgedwongen kort uitstapje van de weekmarkt naar het Vierwiekenplein. 

In 1969 viert men het 10 jarig bestaan en in 2009 het 50 jarig bestaan. Men ging 

uit van de weekmarkt aan de Voorstraten. Maar de eerste officiële weekmarkt 

was op 20 november 1959. 
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De winter van 1963 
Jan Paul van der Spek 

 

 

            De Buitenhavenstraat in de winter van 1963 

 

In het archief van de HVOB bevindt zich bovenstaande foto van de barre winter 

van 1963. Het Spui was stevig dichtgevroren. Een mooi plaatje, maar wat 

gebeurde er in die winter? De ouderen onder ons zullen daar zeker nog wel een 

herinnering aan hebben. Hieronder een paar voorbeelden uit het Nieuwsblad 

van de Hoeksche Waard. 

 

De barre winter van 1962-63 was de koudste winter van de twintigste eeuw. We 

moeten zelfs terug naar 1829, 1930 om een nog koudere winter tegen te komen. 

Kou in november, maar de winter kwam pas op 19 december 1962 goed op 

gang. Hogedrukgebieden bleven de toon aangeven op de weerkaarten. Op veel 

plaatsen vroor het bijna drie maanden achtereen elke dag. De laagste 
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temperatuur werd gemeten op 18 januari 1963, de dag van de Elfstedentocht. 

In Joure in Friesland bereikte de temperatuur een waarde van -20,8 C. 

 

 

Op zondag 30 december was er een enorme sneeuwval in en rond Oud-

Beijerland, zo berichtte het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard van woensdag 

2 januari 1963. In Oud-

Beijerland werd al in de nacht 

van zondag op maandag zwaar 

materiaal ingezet om de straten 

enigszins begaanbaar te 

maken.  

Op 11 januari 1963 kregen in 

het Nieuwsblad de 'vogels in 

nood' ruim aandacht. De Oud-

Beijerlandse graanhandelaren 

Van Iperen en Quaak stelde 

zakken hard voer beschikbaar, 

ook de slagers deden mee. De 

bevolking werd opgeroepen om de vogels te voeren. Niet alleen de vogels, maar 
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ook aan de vissen werd gedacht. In de polder Westmaas-Nieuwland ging men 

er toe over zuurstof onder het ijs te blazen. Of dat geholpen heeft, meldt de krant 

niet. Naast overlast zorgde de barre winter ook voor aangenamer zaken. Er was  

 

op 18 januari een Elfstedentocht en twee dagen daarvoor kon met genieten van 

een wedstrijd ringsteken op de Binnenmaas. Er waren maar liefst 29 deelnemers  

De heer D. Groeneveld uit Strijen won de prijs en het tweespan van de heer P. 

Dam uit Barendrecht veroverde de prijs voor het schoonste geheel.  

Maar ook aan deze 

barre winter kwam 

een eind, maar toen 

was het wel eind 

maart. Op 11 maart 

kon het Nieuwsblad 

melden dat het veer 

Hekelingen - Nieuw-Beijerland weer normaal kon varen. Sinds december moest 

iedereen die van deze veerdienst gebruik maakte de omweg over de 

Barendrechtse brug maken.  
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Vroeger en nu 
Pieter Jan in 't Veld 

 

 

Een foto van de Adm. de 

Ruyterstraat 70 en terug, 

ca. 1935, toen nog 

Polderstraat of Polderpad 

genoemd. 

Op de voorgrond het 

woonhuis wat timmerman 

Gozen van der Wilt in 

1933 voor zichzelf bouwt. 

Later zijn er 4 woonhuizen 

gebouwd op het stukje 

boomgaard. 
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Een foto gemaakt in 1911 door burgemeester A.C. de Vries Broekman. Dit is de 

hoek Kerkstraat- Karel Doormanstraat. Nu is hier het parkeerterrein voor het 

gebouw “Maranatha”. Hier werden in 1910 drie woningen gebouwd. In de eerste 

en derde woning waren bestemd voor de veldwachter. De middelste, grotere 

woning, bestemd voor het schoolhoofd van de openbare school.  

De bewoners poseren braaf voor de burgemeester voor de woning, wie het zijn 

is niet achterhaald. Uiterst rechts nog de ingang te zien van het noodslachthuis. 

_______________________________________________________________ 
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Uit oude kranten 
 

 

 

 

     Uit: De Maasbode van 312 januari 1896 
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Aanwinsten 
Alie van der Berg 

 

Aanwinsten tot 22-10-2021 
 
Tegeltableau van ’t Wapen van Oud-Beijerland.   
 
B-J-009  “Mijn moeder het Bonuskind”, over Clara van Rij –Haagens 
  door Jolanda van Rij, uitg. Prevxyn, 2021. 
B-J-010-  Fotoboek “Onthulling van Joods Monument” in 2014 door 
  Joris Buitendijk  
B-B-021 “Bruggen over Vliet en Boezem”  fotoboek van Joris Buitendijk 
  (2014) 
 
B-O-051 “Als Oorlog een dorp overvalt” door Leen van Driel (2021) 
 
  Foto’s van Arie van Dam 
 
  Archief van de IJsclub Oud-Beijerland per 29-3-2021 
 

 

 

____________ __________________________________________________ 


