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De HISTORISCHE VERENIGING Oud-Beijerland 

Opgericht op 30 september 1997 
 

Oud-Beijerlandsche Berichten 
 
U kunt al lid worden voor € 12,50 per jaar. U mag dan onze 
ledenvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen, 
u kunt dan ook deelnemen aan de diverse werkgroepen. 
 
Wilt U ons alleen als donateur steunen dan kan dit vanaf  
€ 8,50 per jaar. U ontvangt dan 4 keer per jaar onze  
Oud-Beijerlandsche Berichten en 1 maal per jaar nodigen 
wij U uit op onze jaarlijkse bijeenkomst, waar een 
gastspreker wordt uitgenodigd die deze avond met 
Historisch materiaal en/of verhalen komt opluisteren.  
 
Het bestuur: 
Voorzitter P.J. in’t Veld 
Alg.adjunct  A.v.d.Berg                  
Secretaris: A.W. de Groot    
Penn.meester D.H. v.d. Linden    
Lid: D.Dijkshoorn-Bison 
Lid: C.de Jong-v.d.Schoor 
 
Adres secretariaat :               Willem Vrijlandtstraat  75  
                                                          3262 GN  Oud-Beijerland 
Adres redactie :              Pr. Hendrikstraat  29  
                                                                3262 ST   Oud-Beijerland 
Lay-out inhoud:              Dineke Dijkshoorn 
Onze website is: www.hvobl.nl 
 
Als er foto’s worden gebruikt van Joris Buitendijk  
(� 0186-617667), worden deze met �*  aangemerkt.  
 

� 
0186-617523 
0186-614240 
0186-615425 
0186-614932 
0186-613707 
0186-617229 
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Van de bestuurstafel. 

 
We zitten midden in de festiviteiten van 450 jaar Oud-Beijerland 
waarin uw vereniging samen met de Oranjevereniging volop is 
betrokken bij de activiteiten van 30 april en 2 mei. 
 
Afgelopen 8 april was de Lamoraallezing en onze Zottegemse 
vriend Olivier Van Rode gaf een perfect beeld van de politieke 
verhoudingen van die tijd, waarin Lamoraal van Egmond een 
prominente rol speelde.  
De publieke belangstelling was zo groot dat het een succesvolle 
avond was voor onze vereniging, die zelfs de Zottegemse pers 
heeft gehaald. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan een publicatie van de lezing 
met daarin ook de kleurenfoto`s.   
De kosten zijn nog niet bekend, maar deze proberen wij zo laag 
mogelijk te houden.  
Wie alvast een exemplaar wil reserveren,  meldt u bij een van de 
bestuursleden of via de website. 
 
Op 12 september is onze vereniging weer present op de 
jaarmarkt/open monumentendag. 
 
Op 24 oktober wordt de stichtingsdag gevierd, waarbij uw 
vereniging volop is betrokken. 
 
Op 29 oktober is er weer onze jaarlijkse leden/donateuravond. 
Een uitdagend programma ligt al klaar, dus reserveer deze 
datum al vast. 
 
 

 
Het Bestuur. 

 



OUD-BEIJERLANDSCHE BERICHTEN  12e jaargang nr. 35   – juni 2009 - 
. 
 

Historische Vereniging Oud-Beijerland 
 

3

-vervolg 400 jaar Oud-Beijerland -  
 
Maandag 19 oktober hebben de “Ouden van Dagen” hun 
burgermaaltijd in het verenigingsgebouw en dinsdag 20 oktober 
worden zij nog eens getrakteerd op gratis poffertjes, de 
eigenaresse van de poffertjeskraam heeft hiervoor een 
aanzienlijke reductie verleend. De mensen worden gratis met 
een treintje opgehaald. 
Op diezelfde dag is er ook een etalagewedstrijd voor de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs. 
Om 19.00 uur is er de opening van het gezelligheidscentrum 
(Marktplein – Bierkade), daarop volgend is er een feest voor de 
deelnemers van de wielerronde. 
Ook is er een optreden in de muziektent door de meisjes- 
vereniging en in “Rustburg “ zingt zangvereniging “Korach”. 
Dinsdag 20 oktober is er ’s middags een hengelwedstrijd voor de 
jeugd in de H.B.S.laan. Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is er nog 
een optocht van de bedrijven die met wielerploegen meedoen 
met de  wielerwedstrijd, die aansluitend plaatsvindt over het 
parcours Karel Doormanstraat – Piet-Heinstraat – Adm.de 
Ruyterstraat – Oost Voorstraat. 
Op woensdag 21 oktober is er een draaiorgelwedstrijd, waar 
Oud-Beijerlanders werden gevraagd te jureren. 
Op woensdag 21 oktober is er een bijzondere weekmarkt, met de 
nodige attracties in de Oost Voorstraat en ’s middags nog een 
trottoir-tekenwedstrijd in de Oost Voorstraat voor de jeugd. (De 
winnaar is niet vermeld.)’s Avonds is er in de muziektent nog een 
concert door muziekvereniging “de Harmonie”. 
Op vrijdag 23 oktober heeft op een bijeenkomst van de Rotary 
“Hoeksche Waard” in “De Oude Hoorn” gesproken dr. Leon de  
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Vos uit Zottegem, die veel heeft gedaan voor de nagedachtenis 
van Lamoraal. Dr. de Vos hield een verhandeling over de figuur 
Lamoraal van Egmond en minder bekende feiten. Ook over het 
proces, de akte van beschuldiging en de verdediging van 
Egmond. Namens de gemeente Zottegem bood de heer de Vos 
aan de Schout van Oud-Beijerland een penning aan van de stad 
Zottegem, met aan de ene zijde de beeltenis van Egmond en de 
andere zijde “Uit erkentelijkheid, het gemeentebestuur van 
Zottegem”. Ook werden er enkele foto’s aangeboden van het 
kasteel van Egmond, zijn standbeeld en de ingang van de 
grafkelder. 
Zaterdag 24 oktober, de laatste dag van de feestelijkheden, is er 
een bijzondere raadsvergadering in aanwezigheid van vele 
genodigden. Burgemeester Hammer bedankt in zijn toespraak 
allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het 
feest, een bijzonder woord wijdde hij aan het vererende bezoek 
van de Commissaris van de Koningin en zijn echtgenote in 
historische kledij. Verder gaf de burgemeester een beeld van de 
bestuursvorm van 1559 tot 1959.  
Tevens sprak hij: 
“Oud-Beijerland gaat als gemeente haar 5e eeuw in. Wat de 
toekomst brengen zal, weten wij niet. Maar één ding is zeker dat 
God de tijden in Zijn handen heeft. In Zijn hoede bevelen wij de 
gemeente, haar ingezetenen en ons, bestuurders, aan.” 
 
Aan het eind van deze bijzondere raadsvergadering wordt er een 
telegram aan de Koningin gestuurd met de volgende inhoud: 
 
 “De Raad van Oud-Beijerland in bijzondere vergadering 
bijeen, in verband met de  herdenking van het 400 jarig 
bestaan der gemeente, betuigt Uwe Majesteit zijn trouw  en 
aanhankelijkheid en biedt U Gods wijsheid toe bij het besturen 
van land en volk en  Zijn zegen voor U en Uw huis “  

w.g. S. Hammer, burgemeester 
A. Schipper, secretaris 
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Enkele uren later werd hierop een antwoordtelegram ontvangen, 
waarin de Koningin bedankt voor deze 
aanhankelijkheidsbetuiging. Na afloop van de bijzondere 
raadsvergadering werden kado’s aan het gemeentebestuur 
overhandigd. Door de heer A.A.A. de Koning werd namens 
“KONI “ een olieverfschilderij met gezicht op de haven 
aangeboden. Mej. Schipper bood namens de gezamenlijke 
vrouwenverenigingen een nieuwe vlag voor de gemeentetoren 
aan. De Schout overhandigde de eerder (vrijdag) in ontvangst 
genomen geschenken uit Zottegem. Mevr. van As bood namens 
de Muziek- en zangverenigingen een gedenkbord aan. 
’s Middags werd er een wandeltocht gehouden door de Schout 
en Schepenen en het college van burgemeester en wethouders 
in hun historische kledij om de zieken en ouderen te laten zien 
hoe Oud-Beijerland zich in historische kledij heeft gestoken. Het 
gezelschap heeft tijdens de tocht een kort bezoek gebracht aan 
de heer P.C.J. van Mechelen, die al maanden ziek was en in 
hem symbolisch alle zieken van Oud-Beijerland. 
Ook is er een optreden van het jeugdkorps van “Na Lang 
Streven” uit Klaaswaal, na een mars door de gemeente heeft het 
korps in de Oost Voorstraat een muzikale show gegeven. 
’s Avonds is er een taptoe door de gezamenlijke koren en 
muziekverenigingen. Na afloop sprak zowel de Schout, evenals 
burgemeester Hammer een dankwoord uit. 
Als uitvloeisel van de feestweken gaat, op zaterdag 31 oktober er 
een delegatie, onder leiding van burgemeester Hammer, naar de 
Belgische stad Zottegem. Waar Lamoraal van Egmond en 
Sabina van Beijeren zijn begraven. 
Lamoraal was Prins van Gavere en Zottegem en ook stond zijn 
kasteel er. Bij het standbeeld op de markt van Zottegem werd 
door burgemeester Hammer een krans gelegd namens het 
gemeentebestuur en door het organisatiecomité 400 jaar, werd 
een krans gelegd namens de burgerij. Het katholieke weekblad 
“De Beiaard “uit Zottegem berichtte op zaterdag 7 november het 
volgende over dit bezoek: 
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“Zaterdag 31 oktober zal wel in het geheugen en in de harten van 
onze Oud-Beijerlandse vrienden en ook bij ons geprent blijven, 
waarop als de dag tussen Noord- en Zuid bruggen werden  
gebouwd, zoals de heer de Koning het in zijn afscheidswoord 
treffend heeft gezegd. 
Deze dag mag werkelijk als een vriendschappelijke ontmoeting, 
dank zij de figuur Egmont, genoemd worden. 
Het is een mooie dag geweest. Trouwens, kennis maken met 
dankbare mensen is  altijd goed en dat zijn nu de inwoners van 
Oud-Beijerland geweest.  
Vorige week hebt u hier kunnen lezen waarom men ginder feest 
heeft gevierd,  waarom men er zozeer prijs op stelde naar 
Zottegem te komen om voor het standbeeld van Egmont kransen 
neer te leggen. 
In verschillende toespraken heeft men dat terecht onderstreept. 
Egmont is voor de streek van Nederland de man geweest, die 
dank zij zijn doorzicht en initiatief niet alleen een zeer grote 
strook grond op zee heeft veroverd, maar die ook door dit werk 
Oud-Beijerland van vele rampen heeft gespaard, zoals de heer 
Verhagen, voorzitter van de polder Oud-Beijerland, het zo 
kernachtig heeft gezegd tijdens de ontvangst op het stadhuis. 
Dat wij in 1953 gespaard zijn gebleven is vooral aan het werk 
van Egmont te danken.  
Het is heel de dag gezellig geweest en reeds bij het welkom-
woord, door de heer  burgemeester J.Matthijs, voelde de afvaar- 
diging van Oud-Beijerland zich hier thuis, want de heer 
burgemeester begon met de hartelijke en oprechte woorden: 
Beste vrienden van Oud-Beijerland. Welkom bij ons; dank voor 
uw bezoek, want in de grote Benelux-familie zullen wij nu twee 
gezinnen vormen die elkaar nauwere vriendschap zullen 
sluiten…De heer Schautteet, voorzitter van de culturele kring, 
schetste met bewondering de  inspanning die geleverd 
werd door een eendrachtige bevolking van Oud-Beijerland, om 
de herdenking van 400 jaar Oud-Beijerland volledig te doen 
slagen. Met een zekere jaloerse blik keek hij neer op wat ginder  



OUD-BEIJERLANDSCHE BERICHTEN  12e jaargang nr. 35   – juni 2009 - 
. 
 

Historische Vereniging Oud-Beijerland 
 

7

 
werd gepresteerd en stelde de vraag: zouden wij onze inwoners 
in zulke korte tijd kunnen zo intens doen meeleven met een 
historische herdenking of zelfs met een andere plechtigheid? 
Verder dankte hij de bevolking van Oud-Beijerland voor het gulle 
onthaal dat de Zottegemse afvaardiging daar had gekend. 
De heer burgemeester Hammer dankte van zijn kant voor de 
gulhartige ontvangst,  bracht tevens hulde aan het werkcomité 
dat de ganse feestviering op zulke  schitterende wijze had voor- 
bereid en zei dat het doel, stijl en allure in de herdenking 400 jaar 
Oud-Beijerland werkelijk geslaagd kon worden genoemd. 
Mochten de pas gesmede banden van vriendschap zich 
voortdurend verstevigen, was ook de wens  van deze sympa- 
thieke burgemeester. Hierna overhandigde hij aan de heer 
Matthijs een zeer mooie gekleurde pentekening van het 
gemeentehuis van Oud-Beijerland… 
Deze aquarel zal in het bureau van de heer burgemeester 
gehangen worden. 
De heer Goosens, de spil van het werkcomité  kwam eveneens 
aan het woord en stelde de heer Schautteet gerust: ook wij 
hadden nooit op zulke medewerking durven rekenen; maar – en 
hier sprak de hoofdredacteur van het Nieuwsblad zeer ernstige 
woorden- men moet bij het inrichten van dergelijke feesten niet 
alleen allure, stijl, maar ook een zin geven aan het feest. 
Er werd verder onder de genodigden, onder wie Z.E.H. Deken, 
de wethouders; de  gemeentesecretaris en andere vooraan- 
staanden van Oud-Beijerland, de heren Schepenen, secretaris 
en Voorzitter van C.O.O. van Zottegem; de heren De Cnijf en De 
Sutter, gemeenteraadsleden, de heren de Vrieze en Parmentier 
leden van C.O.O. en andere  vooraanstaanden van de gemeente 
nog gezellig gepraat. Het lekkere Zottegemse bier smaakte onze 
gasten en met vertraging op het voorziene  uur werd aan de 
bezichtiging van enkele merkwaardigheden van onze gemeente 
begonnen. Z.E.H.Deken leidde de groep rond in de kerk en 
toonde de monstrans uit Egmonts tijd; in de Grafkelder gaf Dr. 
De Vos de nodige uitleg. Dan ging het met de wagens naar  
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Bevegem, de nieuwe wijk en de kerk en overal waren onze Oud-
Beijerlandse vrienden een en  
al bewondering voor het mooie en het gevarieerde in de 
bouwstijl. 
Een bezoek aan het museum, met de heer Conservator als gids, 
was het einde van  deze voormiddag. Te 16 uur werd dan 
overgegaan tot de kranslegging: 3 zeer verzorgde kransen 
werden neergelegd aan de voet van het standbeeld, één 
vanwege het gemeentebestuur, één vanwege het werkcomité en 
één vanwege de Polder. 
Het Te Velde werd geblazen. Hierna werd nog een 
afscheidsglaasje gedronken en hier sprak de heer De Koning op 
de hem eigen vriendelijke manier; Rotary heeft dit jaar op het 
programma: bruggen  bouwen tussen de mensen van 
verschillende nationaliteiten; ik geloof, zei de intelligente 
voorzitter van de Rotary Oud-Beijerland, dat onze jonge club met 
dit feest en dit bezoek werkelijk aan die opdracht heeft voldaan; 
laten wij hopen dat deze eerste kennismaking weldra door 
anderen gevolgd mogen worden.  
- En tot slot zouden wij hier de woorden van de heer Matthijs, 
burgemeester, die alle sprekers gepast en gevat wist te danken, 
willen weergeven -. Indien de mensen vriendschappelijker, zoals 
wij hier, met elkaar zouden willen  omgaan dan zouden er geen 
atoombommen moeten gemaakt worden, dan zou geen vrees 
voor oorlog bestaan, dan zouden wij in vrede en rust in een 
gelukkige wereld kennen.” 
 
Bijna 402 jaar nadat Egmonds landsheer, Philips II, de 
Beijerlanden aan de Graaf ter bedijking uitgaf, heeft Oud-
Beijerland een gedenkteken gekregen dat aan zijn stichting 
herinnert. Het is tevens het eerste monument dat in deze 
gemeente is opgericht. Op zaterdag 9 september 1961 heeft 
Mr.J. Klaasesz, commissaris der Koningin in Zuid-Holland, de 
onthulling verricht van dit symbool van de nagedachtenis aan 
Egmond en Sabina,  dat plaats heeft gekregen in het plantsoen  
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in de bocht van de Koninginneweg, ter hoogte van de kruising 
met de Ooststraat. 
Op het in gele handvormsteen uitgevoerde monument is een 
bronzen dubbelportret aangebracht van de man die de basis 
legde voor het huidige welvarende Oud-Beijerland en de vrouw, 
die het dorp zijn naam gaf. 
Deze plaquette in haut-reliëf heeft een randschrift waarin 
“Lamoraldus comes Egmondanus” staat en “Sabina Bavariae”. 
Het opschrift van een aparte plaat geeft aan dat het monument 
een geschenk is van de burgerij aan de gemeente en markeert 
Oud-Beijerlands historie met de data: 24 oktober 1559 en 1959. 
Het geheel is 2.80 meter hoog en ruim 2 meter breed. Het is het 
werk van de Rotterdamse beeldhouwer Verbon. 
Na de onthulling zijn namens het gemeentebestuur van het 
Belgische Zottegem bloemstukken geplaatst. Sprekend uit naam 
van de Oud-Beijerlandse burgerij heeft de heer Goosens, die 
voorzitter van het werkcomité was, het monument aan het 
gemeentebestuur overgedragen. Burgemeester Hammer heeft 
het namens dit college aanvaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
                 ����  D.Dijkshoorn-Bison 
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In het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde verscheen op 11 september 
1961 het volgende gedicht: 

BIJ HET MONUMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieter Jan in’t Veld  
 

Er is gevlagd in Beijerland 
en heel het dorp liep uit! 
“Harmonie”(eus)  klonk de muziek, 
lief’lijk ‘t “ Bazuin”(geluid). 
Het dorp heeft hoog bezoek gehad 
verleden zaterdag; 
’t was Mr.Klaasesz en mevrouw 
die men verschijnen zag; 
Autoriteiten, veel en “hoog”, 
met enk’le zuiderburen; 
achter het touw, in rijen dik 
stond “Jan Publiek” te turen. 
Men wachtte op d’onthulling van 
het fraaie monument, 
’n gebeurtenis, die nimmer in 
dit dorp nog was gekend. 
Precies in het scharnierpunt van 
het groeiend Beijerland 
prijkt thans, een lust voor ieders 
oog, 
’t produkt van kunst’naarshand. 
Wij denken terug: 
 - twee jaar geleên, 
het dorp verlicht, versierd – 
is, daar ’t vierhonderd jaar bestond, 
een prachtig feest gevierd. 
 

Toen is een kapitaal gevormd, 
wat eenmaal dienen zou 
tot nagedacht’nis aan de Graaf 
van Egmond en diens Vrouw. 
Zij hebben eens het dorp 
gesticht 
en het de naam gegeven: 
heeft niet de heer Siderius 
’t nauwkeurig, juist beschreven? 
 
 
Wij denken bij dit monument: 
een volk beleeft zijn “heden” 
vaak door verbeten, harde strijd 
van werkers in ’t verleden. 
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�Corrie vd Heiden  
en Joke van Es  
bij de kippen 
�* rechts Hr.en 
mevr.Klaassesz, links ? 

 
 
 
 
 
 
 

� Addie Pietto met Liesbeth 
Leeuwenburgh op de arm  
en Addie de Boer 
 
� Op de brug: Addie de  Boer, 
mevr. Roos, Hannie de Winter, Addie Pietto en Ank Bezemer. 
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� ?. Goosens, ? 
 
� Mevr.Goosens met de kar. 

 
             � Liesbeth Leeuwenburgh 
 
 
 
�*  Dokter Truus Duyvendijk won  
de eerste prijs…  
een krentenbrood… 
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Jane Leeuwenburgh � 
 

� Chr.Huishoudschool, 
Nobelstraat11, 

Mevr.Roos, directrice 
en docenten: Jane Leeuwenburg, 
Addie Pietto,Addie de Boer, 
Hannie de Winter, Ank Bezemer, 
Nel Koelmans en Jo vd Linden  

> ??? < 
� �  De Bazuin 
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�* Jannie Kanters, Mien Kanters, mevr.v.Heeteren-
Osnabrugge, Piet Doolaard en ?? 

 
 
 

                                                                                             
�* Wim en mevr Smit=Bos 
 
� de Chr.kleuterschool 

 
 
� zelfgemaakte speldje met 
vlaggetje van:  v. Nederpelt 
 
 
 
 
 
 
�* Antoinette Schipper en 
Maaike Fundering, kapster. 
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�*  
Mr. en mevr  
Klaasesz en? 
 

�* personeel van DAVO 
 
 
� Leny, Ton en Koos  
van Nederpelt 
 
                         �? 
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juf Wil Kraak met de kinderen van de  Chr.kleuterschool 
 

 
 

Janny, Leny, Ton en Koos van Nederpelt voor het hek van de NH.kerk 
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� Ank Bezemer, Liesbeth 
Leeuwenburgh, Addie Pietto en 
Hannie de Winter. 
 
� Corrie van Es en Joke vd Heiden. 
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�  Ank Bezemer, Jane Leeuwenburgh en 
      hr.    Vernie 
 
� Koos,  mevr. v. Nederpelt  
     en mevr.v.Tiggelen 
 
� Corrie vd.Heiden en Joke van Es 

 
� Hannie de Winter en  
     Addie   Pietto   
     op  achtergrond en 
     op voorgrond  
     Jo vd. Linden en  
     Ien Baars-Leeuwenburgh. 
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� “De vier Weverkens”    
bij de Chr.Huishoudschool,  
Addie de Boer, Nel Koemans,    
Ank Bezemer en Addie Pietto. 

 
�* Ineke, Lenie en Aline Troost 
 
�* Huib en Tinie v.Hamburg-
Overweel (achter) 
De 3 kinderen onbekend. 
 
 
 
 
� ? 


