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Van de bestuurstafel. 

 
Na een goede zomerperiode kunnen we weer actief aan de slag met de 
winteractiviteiten. 
Zo is er op 12 september de jaarmarkt en open monumentendag, 
waaraan onze vereniging natuurlijk weer zijn medewerking verleent. 
Deze dag zijn er weer een aantal monumenten geopend en er zijn oude 
ambachten te zien bij de dorpskerk. 
 
Ook dit jaar staat onze vereniging er weer met een kraam, waar we 
speciale aandacht besteden aan de in 1683 in Oud-Beijerland geboren 
schilder Philip van Dijk.  
Onlangs ontdekten we nog een schilderij van hem in paleis Het Loo. 
Hier staat een afbeelding op van stadhouder Willem IV in het kostuum 
van “Ridder in de orde van de Kousenband”.  
Wij laten u op de jaarmarkt met plezier een foto van het schilderij zien. 
 
U ontvangt bij deze “Beijerlandsche Berichten” ook een uitnodiging voor 
onze traditionele stamppotavond op 29 oktober. 
 
In de winter werken we ook weer verder aan het organiseren van ons 
archief.  
Wie eens een kijkje achter de schermen wilt nemen en wil zien wat wij als 
vereniging bijeengebracht hebben, is vanzelfsprekend van harte welkom.  
Uw hulp kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. 
 
Wij hopen u bij een van de activiteiten te mogen ontmoeten. 
 

 
Het bestuur. 
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Honderd jaar geleden overleed 

Dr.Johannes Floris Philippus Hers. 
Dit artikel kwam tot stand met medewerking van Ph. Perneel 

 

Hers was geboren in Herkingen 
als zoon van een 
plattelandsarts.  
In Leiden studeerde hij 
geneeskunde en was er  
cum laude gepromoveerd op 
een proefschrift “over de 
vergroeiingen tusschen vrucht 
en placenta en haar gevolgen”. 
Na eerst een korte waarneming 
in Oud-Beijerland, vestigde hij 
zich in 1881 definitief op de 
Molendijk in ons dorp. 
Enkele jaren na zijn vestiging 
werd hij geconfronteerd met een 
vreselijke uitbraak van pokken. 
Tussen 6 april 1883 en  
29 februari 1884 werden er in 
ons dorp 671 personen of 13% 
van de toenmalige bevolking 
door de ziekte aangetast. 
Wekelijks zag hij tientallen 
patiënten overlijden. Maar ook 

bij tal van andere ziekten stond hij als medicus zo goed als machteloos. 
Een oorzaak van een aantal van deze ziekten was te zoeken in het 
gebrek aan drinkbaar water.  
Hers was dan ook een van de initiatiefnemers tot de aanleg van de drink-
waterleiding in het dorp. Ook in financieel opzicht geloofde hij hier in.  
Zo werd hij ook aandeelhouder en later president-commissaris van de  
“Oud-Beijerlandsche Hoogdruk Waterleiding Maatschappij”. 
Toen in de jaren 80 van de negentiende eeuw, o.a. als gevolg van de 
pokkenepidemie in veel gezinnen diepe armoede heerste was Hers één 
van de initiatiefnemers tot de oprichting van de “bedelcommissie”,  
later gevolgd door een “soepcommissie”.  
 

Dr. J.F.Ph. Hers 
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In 1889 nam hij samen met zijn collega, huisarts Kommer Lodder en 
enkele Liberale dorpsgenoten, het initiatief tot de oprichting van de 
“Vereeniging Oud-Beijerlandsche gemeentebelang”.  
Hij zou van 1892 tot 1904 hiervan de voorzitter zijn. 
In 1902 werd hij secretaris van de gezondheidscommissie in de 
Hoeksche Waard. In dat zelfde jaar was hij, samen met burgemeester 
Van Lith, één van de initiatiefnemers van de oprichting van “Het Groene 
Kruis”. 
Op 9 mei 1906 was hij 25 jaar huisarts in Oud-Beijerland en werd er in 
het Spuidorp een groot feest georganiseerd.

1
 

Eind 1914 was hij een van de initiatiefnemers tot de oprichting van een 
commissie die zou zorgen voor de opvang van een honderdtal Belgische 
Oorlogsvluchtelingen en van een ondersteuningscommissie t.b.v. 
gezinnen van wie de kostwinner was gemobiliseerd. 
In 1910 was Dr. Hers betrokken bij de oprichting van de Vereniging  
“Ons Huis”, hieruit zou de eerste Oud-Beijerlandse openbare leeszaal 
voortkomen. 
 

 
Advertentie: 

                                                                 

 
1
 “Beijerlandsche Berichten” juni 2004 en september 2010. 
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In 1915 was hij een van de ondertekenaars van een petitie “om te komen 
tot de oprichting van een Rijks HBS”. De opening van deze “Rijks Hogere 
Burgerschool met vijfjarige cursus” zou Hers zelf niet meer meemaken. 
Dr. Johannes Floris Hers overleed in Rotterdam op 28 september 1915. 
Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats Crooswijk in 
Rotterdam. Het graf is enkele jaren geleden geruimd. 
In Oud-Beijerland is hij in 2002 geëerd met een straatnaam in de wijk 
“Even Buiten”. 

 
 
Enkele jaren geleden heeft onze vereniging het privéarchief van Dr. Hers 
kunnen verwerven. 
Wie meer wil weten over deze befaamde Oud-Beijerlandse huisarts, 
verwijzen wij graag naar het boek over het leven en werken van Hers 
door Ph. Perneel, die heeft bijgedragen bij de totstandkoming van dit 
artikel. 

Advertentie:  
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Van Grafelijk wapen tot gemeentewapen van Oud-Beijerland. 
Door Pieter Jan in ’t Veld 

 

Op een afbeelding van een onduidelijke ruïne in Oud-Beijerland, 
afgedrukt in de atlas van Andries Schoemaker (1660-1735), was ook een 
gemeentewapen te zien. Volgens Schoemaker zou dat het wapen van 
Beierland moeten zijn. De beschrijving, van dit aan Oud-Beijerland 
toegeschreven wapen, was in 1628 al beschreven door mr. Jacob van 
der Eyck. Het afgebeelde en beschreven “gemeentewapen” komt in de 
verste verte niet overeen met het Oud-Beijerlandse gemeentewapen.  
Na informatie bij de Hoge Raad van Adel en onze vrienden in Zottegem, 
bleek dat het wapen het eigendom van Hertog Johan II van Pfalz- 
Zimmeren was. 
De vader van Sabina van Beijeren, de naamgeefster van ons dorp. 
 
We beginnen het verdere onderzoek naar deze onduidelijkheid bij de 
bron. Het wapen van Lamoraal van Egmond.  
In het raam in de hal van het Oude Raadhuis, welke is aangebracht bij de 
restauratie in 1938/1939, is het hartschild in vieren gedeeld. Dus 
opgedeeld in 4 kwartieren. De twee leeuwen en twee sterren zijn 
kenmerken van het wapen van de familie Luxemburg- Fiennes.  
Want de moeder van Lamoraal is Francoise van Luxemburg- Fiennes.  
In het wapen boven de grafkelder in Zottegem is het hartschild gespleten 
met aan de linkerzijde een leeuw en de rechterzijde de eerder genoemde 
ster.  
Voor het overige komen de twee uitvoeringen van het wapen redelijk 
overeen. Maar als we de wapens vergelijken met het door Lamoraal van 
Egmond gebruikte zegel van 1548 ontdekken we dat het wapen in de hal 
van het Oude Raadhuis precies overeenkomt met het gebruikte zegel.  
Dus dat zou het juiste wapen van Lamoraal van Egmond zijn. 
 
Maar nu eerst even de geschiedenis van het ontstaan van ons 
gemeentewapen.  
Soeverein Vorst, de latere Koning Willem I heeft in Nederland de 
overheidsheraldiek in goede banen willen leiden. Hij schakelde daarvoor 
de Hoge Raad van Adel in, indertijd een adviescollege van de Vorst. 
De Raad werd bij Soevereinbesluit van 24 juni 1814, no. 10, ingesteld en 
was in de eerste plaats belast met adels-zaken. 
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Op 5 januari 1815 kregen de publiekrechtelijke lichamen, waaronder de 
gemeente, de oproep om voor 1 mei 1815 een afbeelding, beschrijving 
en toelichting in te zenden van het te bevestigen wapen. 
De gouverneur van de Provincie Zuid-Holland doet op 19 januari 1815 
een aanschrijving aan de gemeenten in de provincie. 
Op 19 april 1815 voldoet de gemeente Oud-Beijerland bij brief van 
burgemeester A. van der Geer aan dit verzoek, waarbij een tekening is 
gevoegd van het beoogde gemeentewapen. Een gespleten schild, in het 
linker gedeelte van het wapen 4 kepers uit het wapen van Lamoraal van  
Egmond en het rechter gedeelte schuin geruit uit het wapen van Sabina 
van Beijeren. 
 
Nu was het zo dat er zoveel veel wapens bevestigd of verleend moesten 
worden, dat de Koning dit niet op korte termijn zelf kon doen. Daarom 
werd bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1816, no. 69, bepaald dat deze  
werkzaamheden door de Hoge Raad van Adel in naam van de Koning 
zouden worden verricht.  
Op 20 februari 1816 ontvangt de gemeente van de Hoge Raad van Adel 
goedkeuring en een zgn. wapendiploma.  
Op dit wapendiploma is duidelijk te lezen “van wege den Koning”. 
In de loop van de tijd zie je toch wat opmerkelijke verschillen in uitvoering 
van het Oud-Beijerlandse gemeentewapen.  

Advertentie:  
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Die we hier kort zullen benoemen. 

 
De penning van de in 1852 aangeschafte ambtsketen met een gedreven 
sierwapenschild telt 5½ kepers.  
Kijken we nu naar het wapen boven de deur van het Oude Raadhuis 
aangebracht tijdens de restauratie in 1938/39 zien we ook 5½ kepers. 
Het bij dezelfde restauratie aangebrachte glas in lood raam, op de eerste 
verdieping in het Oude Raadhuis, komt overeen met het wapendiploma 
uit 1816 met 4 kepers. Maar wel al met een toen nog niet toegestane 
fantasie kroon. 
Wat de reden is om het gemeentewapen boven de ingang anders uit te 
voeren dan dat in het raam, zal wel een vraagteken blijven. 
Op 12 mei 1967 besluit de gemeenteraad om een verzoek in te dienen 
om op het gemeentewapen een kroon te mogen voeren. De reden 
hiervan is dat men vindt dat het wapen zonder kroon een “simplistische 
indruk” maakt bij gebruik op officiële stukken en de indruk vestigt niet af 
te zijn.  
Op 23 juni 1967 verklaard de Hoge Raad van Adel zich hiermee te 
kunnen verenigen. Bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1967, no. 8 wordt het 
de gemeente toegestaan om een kroon op het wapen te zetten.  
Wie het uitgebreide verhaal over het gemeentewapen wil inzien met alle 
voorbeelden, kan terecht in ons historisch informatiepunt. 

Wapen van Beierlant 
uit de atlas van 
Schoemaker 

 

 
Wapen van  
Lamoraal van 
Egmond  
In “Het Oude 
Raadhuis”. 

 

Wapen boven de 
grafkelder in 
Zottegem 

 

De tekening behorend 
bij de aanvraag in 
1815 
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Kunstwerken in Oud-Beijerland. 
Door Dineke Dijkshoorn-Bison 

De nieuwe film van de Historische Vereniging wordt 8 oktober a.s. weer 
in de bibliotheek van de Lindenhoeve vertoond. 
Deze keer is het onderwerp “Kunst in buiten- en binnenruimten”.  
U kunt in deze Beijerlandsche Berichten alvast iets zien van de 
kunstwerken die Oud-Beijerland rijk is. 
Allereerst hieronder drie nieuwe “Kunst”- aanwinsten, de daaropvolgende 
kunstwerken zijn al een wat langere tijd aanwezig: 

 
                                                        “De Koe”. 

Locatie: In de tuin van de 
onlangs verbouwde boerderij 
“Dijkzicht”, Beneden Oostdijk. 
De koe is grotendeels 
gesponsord door “Vrienden 
van de Zuidwester”.  
Ontworpen en vervaardigd  
door de cliënten, die hun 
dagbesteding hebben op de 
afdeling “Kunstwereld” van de 
St.Zuidwester.  
Onder de begeleiding van  
Saretta Bakelaar. 

Onthuld op 20 maart 2015 door wethouder Ina van der Werf-Weeda. 
Advertentie: 
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Monument “Luchtoorlog Hoeksche Waard”.  

Locatie: Anthonie van 
Leeuwenhoekstraat, 
Bedrijventerrein “De Bosschen”.  
Het monument is een nagedachtenis 
aan de 10 Nederlandse en 77 
geallieerde vliegtuigbemanning die in 
de jaren 1940 – 1945 boven- of op het 
grondgebied van de Hoeksche Waard 
zijn omgekomen. 
Het is een initiatief van de Stichting 
“Monument luchtoorlog Hoeksche 
Waard 1940 -1945”.  
Het idee is van mevrouw  

J.E. de Man – de Geus.  
Onthuld op 6 juni 2015 door de 
nabestaanden. 
 
 
“SocialSofa”. 
Locatie: Op het Koninginneplein  
van “de Gravin”. 
Bij de opening van de Gravin,  
op 19 juni 2013, heeft burgemeester 
K. Tigelaar namens de gemeente een 
bank, “SocialSofa”, geschonken als 
punt van ontmoeting. 
De bank is door vrijwilligers voorzien 
van een mozaïek met de beeltenissen 
van Lamoraal van Egmond en Sabina 
van Beijeren. Met daartussen het 
wapen van Oud-Beijerland. 
Onthuld op 20 mei 2014 door 
wethouder Ina van der Werf-Weeda, 
Nico de Pijper van Zorgwaard, Harry 
Rietveld van de SOR en  
Ton van Kooten van de werkgroep  
van de Gravin.  
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“Schep” 
 
Locatie: 
Achter het gebouw van het kantoor  
A. en J. Schep aan de Langeweg. 
 
Eigenlijk ziet niemand dit grappige 
kunstwerk.  
 
Het kunstwerk doet de naam “Schep” 
eer aan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“De Wagenmaker” 
 
Locatie: 
Op de hoek van de Oostdijk/ 
Scheepmakershaven, staat in de 
aanbouw van de winkel van Sporting,  
het beeld van de Wagenmaker.  
 
De wagenmaker is een geschenk van 
carrosseriebedrijf Smit aan de 
gemeente Oud-Beijerland ter 
gelegenheid van het 150 jarig 
bestaan, in 1989. 
 
Onthuld op 7 mei 1992 door 
burgemeester drs. Ch. Leeuwe. 
 
Gemaakt door kunstenaar Jaap 
Hartman, geb. 1950 te Woudrichem. 
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 “De Bloemen” 

 
 
Locatie: 
Picknickplek langs het Spui, achter de manege. 
Het ontwerp “De Bloemen” is tot stand gekomen in een artscape project 
van leerlingen van de RSG en CSG Willem van Oranje.  
Onder leiding van kunstenaar Susanne Bruynzeel. 
Zij hebben een kunstzinnige picknicktafel ontworpen in het landschap. 
Artscape was een project voor culturele talentontwikkeling van het 
kunstgebouw te Rijswijk. 
 

Advertentie:  
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“De Appelpartjes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locatie:  
De appelpartjes zijn in 1977 geplaatst achter het toenmalig 
bestuurscentrum van het gemeentehuis, welke in dat jaar in gebruik werd 
genomen.  Grenzend aan de burgemeesterskamer. 
De appelpartjes zijn gemaakt van brons en bedoeld als bankje/stoel. 
Momenteel is dit kunstwerk in een opslag. Het zou een aanwinst zijn als 
het kunstwerk weer teruggeplaatst zou kunnen worden.  
Waarom “De Appelpartjes” in depot staan is onduidelijk en we hopen dat 
ze weer gauw op hun vertrouwde plaats terug mogen komen. 
Hetzelfde kunstwerk staat ook in Katwijk aan de Rijn, bij de winkels in de 
Asterstraat. 
Deze appelpartjes zijn ontworpen door kunstenaar Marcus Ravenwaay, 
geb. in 1925 en overleden in 2003. 
 
 
Dit is een kleine selectie van de kunstwerken welke in de film zijn opgenomen. 
Kom gerust kijken op 8 oktober a.s. in de bibliotheek van de Lindenhoeve, dan 
wordt de film doorlopend vertoond, van 14.00 tot 16.00 uur. 
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Een drama van 70 jaar geleden – zondag 2 september 1945-  
,,O Heer, ik heb niet verdiend om naast u te leven in den Hemel” 

Door Henk van den Heuvel 

 
Hoewel Nederland op 5 mei 1945 officieel werd bevrijd kwam daarmee 
niet voor iedereen een einde aan het oorlogsleed. Het gezin van de  
kleermaker Johannes Lips, destijds woonachtig aan de Zinkweg 268 te 
Oud-Beijerland, kreeg zelfs nog een dubbel sterfgeval te verwerken. 
De twee sterfgevallen stonden in schril contrast met de aanvankelijk 
naoorlogse vreugde. Het gezin leek ongeschonden uit de strijd te komen, 
ondanks het gevaarlijke verzetswerk van zoon Pieter. De in 1915 
geboren zoon uit het eerste huwelijk van Johannes (met Adriana Vlot) 
maakte immers deel uit van het kloppend hart van het Hoeksche Waards 
verzet. De verzetsgroep Zinkweg opereerde vanuit de boerderij van Jan 
en Catharina Traas, op 15 oktober 1983 ontving Pieter op Paleis 
Soestdijk uit handen van Prins Bernhard het Verzetsherdenkingskruis 
voor zijn ondergrondse activiteiten.  
Op 14 juli 1948 sneuvelde korporaal Arie Willem Lips, de op 11 
september 1920 geboren zoon van Johannes Lips en Barbara van 
Ruiven, tijdens een militaire actie in Nederlands-Indië. Hij ligt begraven 
op het Nederlands ereveld Kembang Kuning te Surabaya, naar hem is de 
straat genoemd in Oud-Beijerland. 
De dood van Arie Willem kwam aan als een mokerslag, omdat eerder al 
de jongste zoon van het gezin door een tragisch ongeval was 
omgekomen.  
Op 29 augustus 1945 schreef Jacob Cornelis (Jaap) Lips, geboren op 25 
juni 1926 aan de Zinkweg, een brief met als titel ‘Een laatste groet’ aan 
zijn familie. Jaap doelde daarmee op de aanstaande overplaatsing vanuit 
‘Marine Detachement Vluchtenburg’, gelegen 
nabij het zomervakantieverblijf Vlugtenburg te 
 ‘s-Gravenzande, naar Tilburg. Op 30 augustus 
ontving hij echter het bericht dat de afvoer van 
rekruten voorlopig was stopgezet. En om die 
reden verbleef hij in het eerste september-
weekend nog in Vluchtenburg, om die reden werd 
de brief ook echt zijn laatste groet. 
Jaap Lips had zich kort na het einde van de 
oorlog, op 16 juli 1945, aangemeld om dienst te 
mogen nemen als oorlogsvrijwilliger.  

J. Lips 
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Deze vrijwilligers meldden zich 
aan voor de strijd tegen Japan 
en het zogenaamde herstel van 
de koloniale orde. Hangende 
deze aanvraag verbleef Jaap in 
het Marine Kustwacht 
Detachement Vluchtenburg. 
                                                                     

Op 20 augustus werd hij 
gerekruteerd voor het Korps 

Koninklijke Marine  
(keuze Mariniers), de brief 

waarin zijn benoeming tot ‘Marinier derde klasse’ werd bevestigd kwam 
aan in Oud-Beijerland op maandag 3 september 1945. Een dag na het 
overlijden van Jaap. 

 
 
 

Uit ‘Een laatste groet’ – 29 augustus 
1945. 
,,Ik heb wacht, ik zit tussen ’s-
Gravenzande en Monster in een bunker. 
We moeten hier met z’n drieën een paar 
bunkers en de toegang tot de duinen 
bewaken. We wonen in bunkers in de 
duinen en we kunnen heel de duinen 
uitlopen, want er liggen geen mijnen, 
maar op het strand is het verboden, want 
zo hier en daar ligt nog zo’n ding. Hier in 
de duinen staat alles nog, stukken 
geschut, zoeklichten, kijkers enz. 
Wanneer ik met verlof kom weet ik niet, 

want we zijn gewoon bij de Marine ingeschakeld.” 
In het kamp treft Jaap ook andere jongens uit de Hoeksche Waard, net 
als hij daar aanwezig als lid van de Nederlandsche Binnenlandsche 
Strijdkrachten. Jan en Ymert Pouwe, hun ouders hebben een winkel op  
de Molendijk van Piershil, en Adrie Evertse, zoon van Pieter Evertse, 
wachtmeester der Marechaussee te Zuid-Beijerland. 

Certificaat van de Ned. 
Binnenlandse strijdkrachten 

De aanmeldingsbrief voor oorlogsvrijwilliger 
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Zondag 2 september 1945.  
Op zondag 2 september 1945, bijna vier maanden na de bevrijding van 
Nederland, bracht de 16-jarige smid Meeuwis Pouwe een bezoek aan 
zijn beide broers. Meewis verklaarde later die dag: “Na eerst de verblijven 
bezichtigd te hebben en wat te hebben gegeten zijn we met 4 personen 
de duinen in gewandeld: mijn broer Jan, Evertse, Lips en ik. We hebben 
verschillende dingen bekeken en als laatste kwamen we bij een bunker 
aan. Ik zag dat Lips een rond metalen kogelvormig voorwerp (diameter 
circa 35 centimeter, hoogte circa 75 centimeter, spits toelopend met een 
platte kop) uit het zand haalde en hij ging er mee op de bunker staan. Ik 
was bezig mijn behoefte te doen op 10 à 15 meter afstand, met mijn rug 
naar de bunker. Ik hoorde een slag en zag een vlam…omkijkende zag ik 
hen alle drie vallen. Toen ik ging kijken zag ik ze liggen met grote 
wonden, hevig bloedend”.  
Als eerste hulp waren snel ter plaatse: Nicolaas Menke en Martinus 
Kwistenhout. Beiden afkomstig uit Dordrecht. Ze troffen Pouwe en 
Evertse levenloos aan op de bunker, terwijl Lips zwaar gewond maar bij  
kennis was. Hij herhaalde steeds: “Het is mijn schuld dat de jongens 
dood zijn”, maar zei verder niets over de oorzaak. Hij praatte ook nog 
over zijn ouders. Commandant van Marine Detachement ‘Vluchtenburg’ 
was J.W.H. Jore. Hij werd gebeld op 2 september om 14.20 uur, inzake 
een incident. Commandant Jore verklaarde later: “De bunker was 
helemaal leeg gehaald, maar de order was gegeven dat daar niemand in 
de buurt mocht zijn”. Om 15.00 uur constateerde de marine dokter  
K.M. Knip dat de twee jongens al waren overleden. Lips werd afgevoerd 
naar het hospitaal, maar de arts had geen vertrouwen in een herstel. Tien 
minuten na aankomst in het hospitaal is ook Jaap Lips overleden.  
Op 6 oktober 1945 doet de familie Lips schriftelijk navraag bij de marine. 
Op 14 oktober krijgt de familie een getypte brief, bestaande uit twee  
A-4tjes. De laatste momenten uit het leven van Jaap Lips werden in deze 
brief als volgt beschreven: 
,,Toen ik mij direct na de explosie naar de plaats van het ongeval begaf 
vond ik daar alle drie de jongens buiten kennis liggen. Van Evertse en 
Pouwe had ik al direct gezien dat zij het niet langer konden uithouden en 
dit werd bevestigd door hun overlijden bijna enkele minuten hierna. Ik 
boog mij toen over Jaap heen die weer teekenen van leven begon te 
vertonen, en het wonderlijke was dat hij ook direct weer bij zijn volle 
bewustzijn was. Hij vroeg mij direct hoe of het met de andere twee 
jongens was en daar ik wel besefte dat hij bij zijn volle positieven was,  
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heb ik het hem verteld, en niet getracht hem wat wijs te maken. Na hem 
de eerste hulp te hebben verleend en de andere jongens te hebben 
verzorgd, heb ik met behulp van den dokter die inmiddels gearriveerd 
was, Jaap op een brancard gelegd en hem in de ziekenauto gedragen. 
Toen vertelde hij mij dat zijn vader ook in het ziekenhuis lag en dat hij nu 
waarschijnlijk naar hem toe ging. Hij vertelde dat zijn vader door zijn been 
was geschoten door de Duitsers en dat zijn broer ziek thuis lag. U ziet, hij 
was bij zijn volle positieven. Opmerkelijk was dat hij nadien veel rustiger 
was en weer begon hij over u allen te praten en hoe moest zijn moeder 
dit nu te weten komen. Inmiddels waren wij in het ziekenhuis 
aangekomen, gelukkig mochten wij bij hem blijven in de operatiezaal, 
waar getracht zou worden hem nog een bloedtransfusie te geven. Hij 
kreeg toen een spuitje om weg te raken, maar voor hij buiten kennis was,  
verzocht hij mij nog om persoonlijk zijn ouders van hem gedag te zeggen 
en zijn groeten aan hen over te brengen. Het laatste ogenblik riep hij nog:  
“O Heer, ik heb niet verdiend om naast u te leven in den Hemel”. Dit 
waren zijn laatste woorden en deze woorden hebben mij diep ontroerd. 
 
Jaap Lips ligt begraven op de Algemene Begraafplaats te Oud-
Beijerland, Adrie Evertse en Jan Pouwe staan vermeld op het 
Herdenkingsmonument Korendijk te Piershil.  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dank- advertentie, september 1945  Graf op de Oud-Beijerlandse 
begraafplaats 
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Naschrift: Wat er deze fatale dag precies is gebeurd kan niet meer exact 
worden achterhaald. Gezien de verklaring van Meeuwis, die de drie 
jongens zag omvallen, is de kans groot dat men het projectiel heeft laten 
vallen, welke door de aanraking met het harde bunkerdak tot ontploffing 
moet zijn gekomen. Lips voelde zich waarschijnlijk als vinder van het 
projectiel schuldig, maar verkeerde hoogst waarschijnlijk in shock toen hij 
z’n laatste woorden uitsprak. Vast staat dat de order was gegeven dat 
niemand in de buurt mocht komen van die bunker. Het tragische voorval 
ging de geschiedenis in als één van de vele incidenten met 
oorlogsmunitie, waarbij de schuldvraag vanwege enorme verslagenheid 
en intens verdriet bij de getroffen families van ondergeschikt belang was. 

In februari 2013 heb ik telefonisch gesproken met Meeuw Pouwe, die dag 
de belangrijkste getuige. Meeuw praat nog steeds niet graag over die 
dag, “U mag gerust weten dat dit voorval mij als mens wel gevormd heeft. 
Als zestienjarige zoiets meemaken, dat vergeet je nooit meer”.  
In maart 2013 ben ik op visite geweest bij Mevrouw Wesdorp-Evertse, de 
zus van Adrie Evertse. Na het lezen van het verslag wat er die fatale dag 
is gebeurd vertelde ze dat ze dit allemaal nooit heeft geweten: “Ik was  
15 jaar toen het gebeurde, mijn moeder zat op dat moment in de kerk. 
Met Klaas van Bergeijk zijn mijn ouders vanuit Piershil naar  
‘s-Gravenzande gegaan. Het was erg emotioneel allemaal. Mijn broer 
werd met militaire eer begraven, het verdriet was intens. Enige nazorg 
hebben we nooit gehad, zo ging dat in die tijd. Jammer dat mijn broers 
niet meer leven, die hadden ook graag willen weten wat u mij nu laat 
lezen”. 

Advertentie: 
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          Info van uw HVO:                               door Dineke Dijkshoorn-Bison. 

 
           Juni:  
           11 juni was ons Historisch InformatiePunt weer geopend en  
           als altijd,  weer genoeg belangstellenden.  
 
Ook werd er weer een nieuwe film gepresenteerd; 
 “Hoeve Dijkzicht”, de geschiedenis van een boerderij”. 
Hierin wordt het verhaal over de boerderij verteld: 
De boerderij, het verval, de afbraak, de wederopbouw en de 
ingebruikname van de zorginstelling van de “Zuidwester”.  
Veel beeldmateriaal van tijdens de bouw heeft onze vereniging van de 
gemeente gekregen.  
Een bewoner van de Gravin heeft het gehele bouwproces gefilmd.  
Daarbij is ook een klein stukje luchtopname!  
Dit unieke beeldmateriaal mochten we gebruiken in onze film.  
Met al de foto’s en filmbeelden is het een levendige film geworden. 
 
Deze maand is op onze website de vernieuwde, herschreven versie van 
“De Wandeling” geplaatst. We werden er op attent gemaakt dat de 
wandeling aangepast zou moeten worden. Dat hebben we dus gedaan. 
Het is nu overzichtelijk en prettig leesbaar.  
 

Advertentie: 
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Juli en augustus:  
Geen bijzonderheden In juli was ons HIP geopend. Deze middag werd er 
geen film vertoond. Wegens de zomervakantie was de Lindenhoeve in 
augustus donderdagmiddag gesloten.  
 
September:  
12 september is het “Open monumentendag” en staat onze vereniging 
met een kraam op de jaarmarkt. Het thema is “kunst”. 
In het “Oude Raadhuis” kunt u de film gaan zien, gemaakt door onze 
vereniging: “Groeten uit Oud-Beijerland van de Historische Vereniging”.  
Deze film wordt doorlopend vertoond. 
 
Oktober: 
8 oktober zijn we weer in ons HIP en wordt de film:  
“Kunst in de Buiten- en binnenruimten in Oud-Beijerland” gepresenteerd. 
Op de pagina’s 14 tot en met 18 kunt u alvast een kleine selectie lezen 
welke kunst Oud-Beijerland rijk is. 
 
Op 29 oktober is de stamppotavond in het Maranatha gebouw.  
Bij deze uitgave vindt u de uitnodiging en kunt u lezen hoe u zich hiervoor 
kunt aanmelden. 
 
November: 
12 november opening HIP. Verder nog geen bijzonderheden. 
 

Advertentie: 
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Bijnamen…. 
Door Dineke Dijkshoorn-Bison 

 

In onze vorige uitgave had ik één pagina met de bijnamen van sommige 
Oud-Beijerlanders. Dat vond ik eigenlijk wel genoeg. Maar er werd 
gevraagd om er nog een keer een pagina aan te wijden. Men vond het 
leuk en men dacht te weten om wie het ging. Dus hieronder nog een 
kleine selectie. Vanwege de privacy worden geen namen toegevoegd. 
Wilt u meer weten? Er ligt een lijst ter inzage in ons archief.  
(openingstijden, zie colofon) 
De fieles 
De koekeroe 
De koffiebaal 
De koningin – trotse vrouw 
De lange schoen 
De lord – muziekleraar 
De luie verwachting – stalhouderij, koetsenverhuur 
De merel 
De mietzak 
De muis 
De oknok 
De pikkoker 
Piggelmee – vertegenwoordiger bij van Nelle 
De prak 
De ridder van Hoewijk 
De rumboon 
De sakkestrip 
De satan 
De sterrenkijker – plassen zonder handen te gebruiken 
De stikkezak 
De vermolmde paal 
De vetsmelters – slagers 
De vrolijke doodbidder 
De ware Jacob – zeer gelovig mens 
Dirk de poes – loodgieter, lek gezocht en niet gevonden… 
Henk de ram – had veel konijnen 
Jan de slok – lustte graag een borreltje 
Jo den tik-tak - horlogemaker 
Nauwoogjes 
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Aanwinsten:   

Door Alie van den Berg 

 
B-O-027 Rijks H.B.S., Rijks Scholengemeenschap 

  Reünie–na 70 jaar in de nieuwbouw. 
B-O-028 RSG. - Fotojaarboek 1995 -1996 

B-O-029 RSG. - Fotojaarboek 1996 - 1997 

B-O-030 RSG. - Fotojaarboek 1997 - 1998 

B-O-032 RSG. - Fotojaarboek 1999 - 2000 
B-0-018 Familiebedrijven in de Hoeksche Waard,  

Uitg. Rabobank, 2015 

B-G-007 Een en ander uit de geschiedenis van de gronden en den 
Polder Oud-Beijerland c.a., mr.J.D. Tresling, 1924 

B-M-005 Geschiedenis van de Hollandsche stoomfabriek voor het  
bereiden van bedveeren en kapok A.A.van Aarsen, 
jubileumuitgave van Beijerlandsche Berichten, nr.47 

 
 

> 

 
Map met verslagen en foto’s van de Genealogische 
Vereniging Oud-Beijerland (1988-1993) 
 

DVD- 
136 

“70 Jaar later” Oorlog en bevrijding in de Hoeksche Waard 

DVD- 
138 

Met de drone over Oud-Beijerland- film van Martijn van 
Ruiven 

CD-139a 
DVD-
139b 

Piet Spanjers -80 jaar 
-a- foto’s receptie en boekje met alle gepubliceerde verhalen 
-b- film van de receptie 80

ste
 verjaardag van Piet 

CD-141 Uitzending 10-05-2001 Radio Hoeksche Waard met W.Smit 
en E.v.Gemeren 
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