
OUD-BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 12ee jaargang nr. 33 –maart 2009 
. 
 

 

Historische Vereniging Oud-Beijerland 
 
 

1

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-vd.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  
 
In sommige boekjes worden foto’s gebruikt van Joris Buitendijk  
(� 0186-617667), deze worden met �*  aangemerkt.  

� 
0186-617523 
0186-612240 
0186-615425 
0186-614932 
0186-613707 
0186-617229 
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Van de bestuurstafel.  
 
Wij zijn aangeland in 2009, het jaar waarin we vieren dat 
Lamoraal van Egmond 450 jaar geleden de Heerlijkheid 
van polder en dorp koopt. 
 
Op 8 april organiseert onze vereniging een lezing over de 
betekenis van Lamoraal van Egmond.  
Dit vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis en 
wij hopen u als lid/donateur hier te verwelkomen. 
Deze lezing wordt gehouden door Olivier van Rode uit 
Zottegem. 
 
In dit jaar willen we zoveel mogelijk de Oud-Beijerlandsche 
Berichten gebruiken om terug te grijpen naar 1959 bij het 
400 jarig bestaan. 
Uiteraard met veel foto`s en verhalen. 
Heeft u nog foto`s en verhalen, deel deze dan met ons. 
 
Wij wensen u een feestelijk 2009 toe. 

Het Bestuur, 
 
 N.B., de Historische Vereniging verontschuldigt zich voor de fouten in 
het drukwerk in de decemberuitgave 2008. Wij hopen dat dit in de 
toekomst voorkomen wordt door betere communicatie met de drukker. 
 

Handtekening van Lamoraal van Egmont 
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1959 - OUD-BEIJERLAND – 400 jaar.  
 
In de komende Oud-Beijerlandse Berichten blikken we terug op 
de festiviteiten bij het 400 jarig bestaan van Oud-Beijerland. We 
doen dit in de eerste plaats aan de hand van artikelen, 
verschenen in het Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en 
IJselmonde van die tijd. 
In de krant van woensdag 7 oktober 1959 wordt extra aandacht 
gegeven aan de historische feiten.  
De redactie spreekt de hoop uit: “Dat dit speciale bijvoegsel door 
de Oud-Beijerlandse families zal worden bewaard als herinnering 
aan het feest, dat de gemeente in het jaar 1959 vierde”. Deze 
wens is in ieder geval uitgekomen, want de schrijver van dit 
artikel maakt er nu graag gebruik van. 
Zoals eerder gezegd is in de editie van woensdag 7 oktober 1959 
veel aandacht voor de rijke geschiedenis van Oud-Beijerland, 
vanaf de periode 1490 en de verdere ontwikkeling van ons dorp, 
maar ook voor de monumentale gebouwen die ons dorp nu nog 
rijk is. 
Onder het kopje “ten geleide” blikt burgemeester Hammer alvast 
vooruit op het aanstaande feest. Zo ook de toenmalige voorzitter 
van de middenstandsvereniging, L.C. van As, stelt onder het 
kopje:  
“Van blaffende honden, lapjes en kaas “ dat: “vanouds heeft een 
grote groep neringdoenden zijn stempel op de nu jubilerende 
gemeenschap gedrukt” Veel Oud-Beijerlanders zullen gebruik 
hebben gemaakt van de advertentie van fotoatelier M.C.Witte, 
die als aanbieding heeft om in de periode van 10 t/m 24 oktober 
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een fraaie foto te laten maken in een historische entourage 
(schouw,spinnewiel, Delftsblauw, koper enz.).  
De kosten voor briefkaartformaat is ƒ 1,00 per stuk. 
Veel van deze foto’s zult u in de Oud-Beijerlandse Berichten 
tegenkomen. 

���� 
 

 

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joke van Es en Corrie  vd.Heiden 
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Ten geleide,  
Sedert enkele weken is de bevolking van Oud-Beijerland 

druk bezig zich voor te bereiden op de herdenking van het 400-
jarig bestaan van onze gemeente. 

Spontaan zijn uit de bevolking bepaalde plannen naar 
voren gekomen, waarna een werkcomité en sub-commissies zijn 
opgericht. Deze zijn met koortsachtige ijver aan de arbeid 
getogen. Wat de resultaten zijn van al dat werken hebt u eind 
vorige week in ons streekblad kunnen lezen. Nog zijn niet alle 
voorbereidingen getroffen. Maar gezien het enthousiasme en de 
ijver waarmede er gewerkt wordt, ben ik er zeker van dat 10 
oktober alles in kannen en kruiken zal zijn en Oud-Beijerland 
haar “poorten” kan openen. Oud-Beijerland bezit geen echte 
poorten, het zal in de veertien dagen met ere-poorten moeten 
doen, poorten die dag en nacht open staan en tot binnenkomen 
uitnodigen. Iedereen is hartelijk welkom! 

Vanouds heeft Oud-Beijerland een bijzondere plaats in 
deze contreien ingenomen. Dat is tot vandaag de dag gebleven, 
eigenlijk in de loop der jaren nog des te sterker aan ‘t licht 
getreden. Als men alleen al in aanmerking neemt dat dagelijks 
rond 1000 kinderen van buiten in Oud-Beijerland naar school 
gaan, hier enkele kantoren en bankinstellingen zijn gevestigd,  
enkele flinke industrieën aan ± 800 mensen werk geven, 
waarvan er circa 200 van elders komen en bovendien de 
Middenstand en de Veiling het nodige vertier geven, dan wordt 
het duidelijk dat onze gemeente nog steeds een centrale positie 
inneemt. Dit laatste zal de bevolking nu ook in de komende 
veertien dagen moeten bewijzen door met de herdenking flink 
voor de dag te komen. Ik ben er van overtuigd dat zij dit zal doen. 
 Ik hoop dat we met elkaar gezellige dagen zullen hebben, zodat 
we met veel genoegen op dit feest terug kunnen zien. 

De Burgemeester van Oud-Beijerland, 
S Hammer. 

 
 
Uit  het Nieuwsblad van 7 oktober 1959 .                                                                           
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Lamoraal van Egmond en Sabina van Beieren �* 
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Feest – Ballade  
 
Ter herdenking van het 400 jarig bestaan van Oud-Beijerland. 
 

Lage landen achter dijken, 
Huisjes in een polderland. 

’t Pril ontluiken van een dorpje, 
Zó ontstond Oud-Beijerland. 

’t Was de tijd van schout en scheep’nen, 
Van de postkoets, diligence. 

Tijd van troubadours-touvères, 
Zo was ’t eens in Beijerland. 

 
Nu, 400 jaar geleden 

Werd Oud-Beijerland gesticht. 
Laten wij het eerlijk zeggen, 

’t Is een plaatsje van gewicht. 
Land- en tuinbouw bloeien welig. 

Industrie en handelsgeest 
Siert Oud-Beijerlands bewoners. 

Dat is altijd zo geweest. 
 

Blij gedenken w’in deez’ dagen 
Het ontstaan van Beijerland. 
Vrolijk wapperen de vlaggen. 

Door de straten, hand in hand, 
Trekken dichte mensenhagen. 

Kind’ren juichen vrolijk blij. 
Schett’rende fanfares klinken. 

Zie ze dansen in een rij. 
 

Ja, ja wij vieren feest in Beijerland, 
Wij vieren feest met elkaar 

En richten al onze gedachten 
Op deze vierhonderd jaar. 

Nu geen verschil in rang of standen, 
Nu allen blij van geest, 

Laat ons daarom ’t loflied vrolijk schallen 
Op dit herdenkingsfeest. 

 
 
 
 
Tekst en muziek: Jan v.d.Heiden 
Uit: Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en IJselmonde, maandag 12 oktober 1959. 
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Aan Oud-Beijerland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHILIA 
 
 
Uit het Nieuwsblad van 7 oktober 1959 

Of ik nou in Rozendaal kwam,     
In Blokzijl of Zierikzee, 
Leeuwarden,Maastricht of Woerden, 
Purmerend of Enschedé – 
Overal waar mensen wonen 
In ons dierbaar vaderland 
Wisten ze me aan te spreken 
En vroegen naar de “stand”: 
In Oud-Beijerland verwacht men 
Een bijzonder feestgetij, 
Zijn ze druk aan ’t voorbereiden? 
Staat de plaats er vrolijk bij? 
Liefst vier eeuwen lang “erkenning”, 
Liefst vier eeuwen het brevet, 
Waarop veel jaloerse blikken 
In het land worden gezet….. 
Jullie zijn toch wel bevoorrecht, 
Gingen mijn zegslieden voort, 
Dat je werken mag en leven 
In dit oer-historisch oord. 
 
 
 

Maar wat grijs en oud geworden 
En tot oordelen in staat, 
Voel ik toch dat deez’ herdenking 
Elk van ons ter harte gaat. 
Dat àlle Oud-Beijerlanders 
Reden hebben voor dit feest, 
Ongeacht of z’er geboren 
Dan wel import zijn geweest. 
Daarom trékt me de versiering 
En het feestelijke licht. 
Daarom klopt m’n hart – als ’t uw – 
Voor de plaats in nieuw “oud zicht, 
Daarom gaan m’n ogen uit naar 
d’Middeleeuwse feestkledij, 
Daarom sluit ik mij zo graag aan 
Bij ernst  en leut-makerij, 
Daarom breng ik onze straten, 
Brug en poort spontaan m’n groet, 
Daarom worden plaatsgenoten 
Anders dan gewóón ontmoet 

Laat me eerlijk hier getuigen: 
Ik deed enthousiast wel mee, 
Maar ik had toch van dat “voorrecht” 
Nooit een duidelijk idee. 
Zo gezegd, er heeft nooit iemand 
Destijds bij mijn wieg gestaan 
Die me toevoegde; “Jij bofferd, 
Liefje, grijp je dat niet áán….?. 
 

Lieve Eeuwfeest-burgeressen, 
Beste Eeuwfeest-burgerman, 
Stand, rang en partij: laat merken 
Dat “verdeeld” – één wezen kan! 
Aan OUD-BEIJERLAND onz’ liefde 
Nu en immer toegedacht; 
Voor OUD-BEIJERLAND betrekken 
Wij te allen tijd de wacht! 
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Op zaterdag 10 oktober is het startsein van de festiviteiten. Met 
voor de kinderen, toen nog kleuter- en lagere scholen, die in 
historische kledij ballonnen oplaten voor het Raadhuis.  
“Die als ware de bazuinstoot zijn, dat aangeeft dat het feest 
aanstaande is”. Om 13.30 uur is er voor het Raadhuis de 
overdracht van de “Macht”.  
Veel inwoners in historische kledij zien de Raad van Oud-
Beijerland met wethouders en burgemeester staan op de brug bij 
het Raadhuis. Te wachten op Schout en Schepenen die 
aankomen met een grote huifkar,  geflankeerd door rakkers en 
op de bok de koetsier. Allen in historische kledij met daarnaast 
een heraut. 
Bij het Raadhuis aangekomen sprak burgemeester Hammer als 
volgt: 

“Mijnheer de Schout, heren Schepenen, burgers en 
burgeressen”. 
Hij memoreerde de samenkomst van het gemeentebestuur, toen 
en nu en bedankt  allen die in zo’n korte tijd dit feest in elkaar 
hebben gezet, het maakte het makkelijker  om iets van de 
“Macht” te “delegeren” en over te dragen en dat de Schout nu de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de feestelijkheden op 
de schouders wordt  gelegd, in de periode van 10 – 24 oktober. 
Daarna dankte de Schout, de heer W.P.J. Goosens, allen die 
hebben meegewerkt aan het herdenkingsprogramma. 
Maar bij het feest ook te bezinnen op al hetgeen er gezwoegd en 
geploeterd is om Oud-Beijerland te maken tot wat het nu is. 
 
Daarna werd er een wandeltocht gehouden door het dorp, de 
stoet werd geopend door burgemeester Hammer en zijn 
echtgenote. 
‘s Avonds is er een mars door het dorp van het Trompetterkorps 
en van de huzaren van Boreel. Aansluitend wordt er door het 
Trompetterkorps een concert gegeven. 
Tegen 23.30 uur was de eerste feestelijke dag ten einde. 

OUD-BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 12ee jaargang nr. 33 –maart 2009 
. 
 

 

Historische Vereniging Oud-Beijerland 
 
 

10

Op zondag 11 oktober is in de Gereformeerde kerk een dienst 
gehouden in het teken van het 400 jarig bestaan. Ds. Meijer heeft 
in zijn gedachtenisrede de historie van Oud-Beijerland hierin 
vervlochten. In de krant van maandag 12 oktober wordt 
uitgebreid melding gemaakt van de festiviteiten van afgelopen 
zaterdag: 
 
“Oud-Beijerland is grandioos en magistraal gestart met zijn 
herdenkingsprogram.  
Grandioos om de kleur en de fleur van kleding, vlaggen, 
erepoorten, de massaliteit  van de deelname en al het schoons, 
dat het zonovergoten Oud-Beijerland zaterdagmiddag bood. 
Magistraal om de stijl, die er is betracht in kleding en feestviering. 
Overdag was Oud- Beijerland omgetoverd in een woon- 
gemeenschap, die men nauwelijks meer herkende als het Oud-
Beijerland van 1959. ’s Avonds was de kern van Oud-Beijerland 
een  sprookje met zijn feeërieke verlichting, zijn prachtige Vliet 
met lichtslingers, fonteinen,  zijn oude gebouwen in floodlight, 
zijn haven, zijn watertoren, die in prachtige  lichtversiering zijn 
gezet, zijn mooie verlichte H.B.S. en zovele andere objecten, die 
door verlichting en/of versiering aangeven dat Oud-Beijerland 
400 jaar bestaat en die tevens een manifestatie zijn van de wil 
van Oud-Beijerlanders om van die  herdenking iets te maken, 
waarover men nog lang zal spreken. 
Dat zal men zeker doen, zeker van de wandeltocht, die 
geworden is tot iets ongekend  moois voor onze omgeving. 
Deze tocht heeft tevens laten zien hoe vrijwel iedere Oud-
Beijerlander zich heeft ingezet om de tijd 400 jaar terug te zetten. 
Ongeveer 900 mensen in historische kledij hebben aan de 
wandeling deelgenomen, verschillenden  stonden nog aan de 
kant, zodat kan worden gezegd dat circa duizend Oud-
Beijerlanders zich in historisch kleed hebben gestoken.” 
 
Verder waren er in de krant vele foto’s te zien van de eerste 
feestdag. Tevens werd melding gemaakt dat mevrouw Schipper- 
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Schipper, Steenenstraat 6, nog kon bemiddelen in huur of koop 
van historische kledij uit Edam. 
Zowel op 15, 17 en 22 oktober is voor het Raadhuis het spel “Uit 
Ruighten geboren” opgevoerd, waarin Lamoraal van Egmond op 
het bordes zijn nieuwe gemeente gadeslaat en wijst de Schout 
het volk op de verantwoordelijkheid die de stichting van het dorp 
met zich meebrengt: “Wat is verworven blijve behouden”. 
Vrijdagmiddag 16 oktober hebben vijftig jongens in de omgeving 
van het gemeentehuis gestreden om de titel “De beste hoepelaar 
van Oud-Beijerland”.  Deze werd gewonnen door A. Legerstee, 
Molendijk 9. 
Vrijdag 16 oktober is er een burgermaaltijd, verzorgd door de 
leerlingen van de Chr.Nijverheidsschool. Volgens de krant “een 
kleurig en fleurig schilderij van kleding en feestelijk versierde 
tafels”. Het ontroerde de aanwezige Schout dat hij stond 
tegenover zoveel Oud-Beijerlanders die, ongeacht rang of stand, 
met voorbijzien van politieke of religieuze overtuiging hebben 
geschaard aan één dis, om daarmee uiting te geven aan hun 
burger zijn. 
Hoe tijdens deze feestweek de saamhorigheid was, blijkt uit het 
feit dat veel bedrijven hebben meegewerkt met aanbiedingen om 
de burgermaaltijd tot een succes te maken. 
Zaterdag 17 oktober is het hoogtepunt van het her- 
denkingsprogramma. De commissaris van de Koningin Mr. 
J.Klaasesz en zijn echtgenote maken de opwachting in Oud-
Beijerland. De commissaris als: Prins Willem van Oranje, 
stadhouder van Holland en zijn echtgenote als vrouwe Anna van 
Buren. Zij stapten op de dijk uit de auto en geflankeerd door 
schildknapen als Jonker Klaasesz en Jonker Staal, liepen zij via 
de Oost Voorstraat naar het Raadhuis. 
De commissaris gaf aan dat “bij een herdenking in deze stijl en 
deze allure waren mijn echtgenote en ik het erover eens dat wij 
niet konden verschijnen als Commissaris van de Koningin en 
echtgenote, maar dat wij aanwezig moesten zijn als de hoge 
gasten,  zoals in de tijd van 400 jaar geleden verwacht had 
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kunnen worden”. De stadhouder van Holland en zijn gemalin 
werden op de brug van het Raadhuis ontvangen door 
burgemeester Hammer en zijn echtgenote, verder werden de 
hoge gasten ontvangen door de Schout en de Schepenen.  
Nadat men zich enige tijd in de Raadzaal hadden 
teruggetrokken, werd er een stoet geformeerd, die via de Oost 
Voorstraat, Marktplein en West Voorstraat weer naar het 
Raadhuis liep. 
Volgens de krant: 
“Het was een imposant gezicht, Oud-Beijerland van eeuwen 
terug stond ieder die de stoet zag, weer voor het oog”. 
Na deze tocht heeft burgemeester Hammer de uitgenodigde 
Oud-Oud-Beijerlanders welkom geheten in de gemeente, 
waaronder Oud-Oud-Beijerlander H. Molendijk, burgemeester 
van Amersfoort. 
Ondertussen gaf in de Oost Voorstraat het jeugdkorps “Jong 
Wilhelmina” uit Numansdorp een muzikale show. 
In de haven is er een hengelwedstrijd, volgens de krant “heeft dit 
weinig vis opgeleverd, wat kennelijk komt door het feit dat het zo 
lang droog is geweest en de zoutgrens in het water tot voorbij 
Oud-Beijerland is doorgedrongen”.  
De wedstrijd is gewonnen door L .van Dienst. 
Omstreeks 16.30 uur vertrok de stadhouder van Holland weer en 
werd via de Oost Voorstraat uitgeleide gedaan door de zgn. 
rakkers naar de gereedstaande auto op de dijk. 
Evenals op vrijdag is er op zaterdag een burgermaaltijd. Nu voor 
de Oud-Beijerlanders, de belangstelling is zo overweldigend, dat 
de maaltijd op twee plaatsen gehouden moest worden, n.l. in het 
Herv. Verenigingsgebouw en het Geref. Verenigingsgebouw. 
De Schout, die beide bijeenkomsten bezocht, bracht een 
heiltoost op de Oud-Beijerlandse gemeenschap ’s Avonds trad 
de arbeiderszangvereniging “Morgenrood” op, die enkele 
strijdliederen ten gehore bracht. Daarna werd er een vossenjacht 
voor volwassenen gehouden, die werd gewonnen door de heer 
Bliek.                            (Vervolg in de  Beijersche Berichten juni 2009.) 
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Burgemeester en mevr. Hammer met hun jongste zoon.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
           Mevr. en Mr. J. Klaasesz 

          als stadhouder Willem van Oranje en Anna v.Buuren �* 
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Ada van Beusekom 
en 

Erwin Stolk 
 

Ton en Koos van Nederpelt 

� ? 
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 V.l.n.r.: Anton v.Tiggelen, Dik de Vree, Bas Zwijnenburg, Rooza, Feij, Priem,  

Piet de Vroedt, ?,  Arie Groeneweg           Zittend: Walter Goosens en Geluk �* 
 

Chr.ULO �* 
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   Govert Letterman,  
de dorpsomroeper   �* 
 

Bets de Looze, 
Martha van Driel-IJzerman, 
Pim IJzerman, 
? 
Willem Leeuwenburgh 
Ploon Meinster 
? 
Ida vd Linden 
Willem IJzerman  
      (eig.BARONA) 
Kleinzoon van Willem 
IJzerman 
�*  

Joke van Es 
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�*  

Huigje Maria 
Roobol  
en  
Joris 
Buitendijk 
�* 

Piet Doolaard  
Met Juf.Weeda 
�* 
 

De heer en mevr.Zwijnenburg 
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Corrie vd.Heiden, Trude van Dam, Greetje vd. Steen 
en Joke van Es in de wandelwagen 

Corrie vd Heiden en Joke van Es 
 


