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Van de bestuurstafel. 
 
In 2018 is het 450 jaar geleden dat de stichter van ons dorp samen met 
Philip de Montmorency, beter bekend als de graaf van Horn op 5 juni op de 
Markt in Brussel zijn onthoofd door Alva. 
Met de besturen van Historische Verenigingen in Egmond, Horn, Weert en 
Zottegem- plaatsen waar de beide graven iets mee van doen hadden- zijn al 
enkele keren bijeen geweest om te zien op welke wijze wij aandacht aan dit 
historische feit kunnen geven. 
 
Zo ook bij onze vereniging. Op 5 juni 2018 is er een kranslegging van de 
burgemeester gepland bij de plaquette van Lamoraal en Sabina op de hoek 
van de Koninginneweg. Dit gebeurt ook gelijktijdig in Egmond, Zottegem, 
Horn en mogelijk ook in Brussel. 
 
Verder is er, in samenwerking met de stichting “museum Oude Raadhuis”, 
een expositie in voorbereiding in de bibliotheek van ons dorp. 
Ook komt er door de plaatselijke Historische Vereniging in Egmond een 
publicatie, welke in Zottegem in november reeds is verschenen. Hier heeft 
onze vereniging aan bijgedragen.  
 
Maar het zal u niet zijn ontgaan dat er ook in ons dorp een publicatie op 
stapel staat over het “Huis van Egmont en de Beijerlanden 1491- 1619” door 
ons lid Jan van der Spek. 
 
De commissaris van de Koning drs. J. Smit heeft toegezegd het voorwoord 
hiervoor te schrijven. Voor het verwezenlijken van het boek voor de prijs van 
€ 10, -- hebben sommige personen/bedrijven de beurs getrokken om het 
mogelijk te maken, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn, hun namen worden 
in het boek vermeld. 
Wij streven naar een kwalitatief hoogstaande uitvoering, waar hopelijk nog 
lang over gesproken zal worden. 
  
Eind mei zal F.A. baron van Tuyll van Serooskerken, onze ambachtsheer en 
tevens beschermheer van onze vereniging, het 1e exemplaar ontvangen. 
Uiteindelijk is hij de rechtsopvolger van onze stichter. 
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“Scheermansvliet” in de winter 
–Nu in het Openluchtmuseum te Arnhem- 

 
Sommigen van u hebben reeds ingetekend voor dit boek.  
Mocht u dit nog niet hebben gedaan dan vindt hierbij een brochure om dit 
alsnog te doen. 
 
Onze jaarlijkse ledenvergadering is op donderdag 15 februari 2018. 
En zal in het teken staan van de herdenking van Lamoraal van Egmont, dus 
noteer alvast de datum in uw agenda. 
 
 

Wij wensen u fijne feestdagen 
en  

een goed begin van 2018. 
 

Het bestuur. 
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Een nieuw gemeentehuis. 
Door Pieter Jan in `t Veld 

 
Na jarenlange discussies in de gemeenteraad is in 1938/1939 het 
toenmalige Raadhuis vergroot en gerenoveerd.  
Bij toeval komen we een tot nu toe onbekende geschiedenis tegen uit 1860 
voor een nieuw Raadhuis.  
Het toenmalig gemeentebestuur had grootse plannen, zo lezen wij in het 
verslag van de gemeenteraad van 14 juni 1860. 
Bij het weghalen van de stenentrap voor het herstellen van de dorpsheul is 
men waarschijnlijk iets tegengekomen.  
Wat men tegenkomt dat een nieuw gemeentehuis noodzakelijk maakt, staat 
niet in het verslag.  
Op advies van de gemeente-architect wil het college een prijsvraag 
uitschrijven tot de bouw van een gemeentehuis. Zo verschijnt er een 
advertentie in de Nieuw Rotterdamsche Courant (NRC) van 30 juni 1860. 
Met een oproep om mee te doen aan de prijsvraag, voor een plan en 
tekeningen voor een Raadhuis te bouwen ter plaatse waar het 
tegenwoordige staat.  
Met opgaaf van kosten en een aanzet tot een bestek. De plannen moeten 
onder zgn. couvert worden aangeboden. 
Het goedgekeurde plan wordt beloond met Fl. 250, --. 
Op 2 oktober 1860 besluit de gemeenteraad om aan de commissie ter 
beoordeling van de plannen, bestaande uit het college, het raadslid  
mr. A. van Weel en de architect Bremke toe te voegen. 
 

Advertentie: 
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Uit het verslag van de raadsvergadering van 22 november 1860 blijkt dat er 
13 plannen zijn ingediend en 1 plan later na de beoordeling door de 
commissie. De plannen zijn zeer “netjes en juist bewerkt”.  
Volgens de commissie moet de uitgeloofde som worden toegekend aan het 
plan met de spreuk “Alpha”. Vanwege het mooie front wordt Fl. 50, -- 
toegekend aan het plan ”schat naar de gevels der huizen, het geluk 
daarbinnen niet altijd”.  
 
Commissielid architect Bremke betoogt dat met de inzenders van het eerste 
ontwerp in overleg moet worden getreden en enige aanmerkingen gemaakt 
moeten worden en waarom dit plan met slechts Fl. 200, -- moet worden 
beloond, terwijl de overige Fl. 50, -- aan no. 2 zou moeten worden  
toegekend. Maar wel met de restrictie dat het plan aan de gemeente moet 
worden afgestaan. Op 29 november 1860 verschijnt een advertentie in de 

Nieuw Rotterdamsche Courant, 
met de mededeling dat er 13 
plannen zijn ingediend, met de 
inzenders van de plannen 
“Alpha” en “schat naar gevels 
enz.” wil het gemeentebestuur 
verder praten. 
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In het gemeentelijk archief zijn geen van 
de plannen teruggevonden, wel enkele 
brieven van de architecten Schenk en 
Wilten uit Rotterdam die als indieners 
van een plan onder de naam “Curia” 
veel kritiek hebben op de uiteindelijke 
winnaar van de prijsvraag, een plan met 
een trap aan de achterzijde over het 
water.  
Na de advertentie in de Nieuw 
Rotterdamsche Courant van 29 
november 1860 is er in het college en in 
de gemeenteraad niet meer gesproken 
over een nieuw gemeentehuis. 
Gelukkig zijn deze plannen blijkbaar 
met een nachtkaarsje uit gegaan, 
anders zou het mooiste monument van 
Oud-Beijerland al in 1860 zijn 
afgebroken. 

 
                                                                                                                             

Advertentie: 
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“Onbezonnen dartelheit” 

Door Harry Aardoom 
 

Op donderdag 6 November 1760 was het de jaarlijkse Oud-Beijerlandse 
beestenmarkt. Er werd traditioneel stevig ingenomen.  
Dat gold ook voor de vrienden Huijg Dekker uit Heinenoord en Hendrik 
Loopik van de Stougjesdijk. Het waren boerenzoons, vrijgezellen jongens. 
Ze dronken in het dorpshuis bier, wijn en jenever. Huijg Dekker was daar op 
een gegeven moment zó dronken dat hij er met stoel en al omviel.  
Na vier uur ´s middags, gingen zij op huis aan. Want de koeien moesten 
worden gemolken. Ze liepen weg uit Oud-Beijerland naar het hek op de 
Bossendijk, op de grens van Oud-Beijerland en Goidschalxoord.  
Daar stonden de koeien die Hendrik moest melken. Daar liep ook Neeltje 
Gerritsdochter Craijo, een bejaarde ongehuwde vrouw die bij haar neef 
Willem van de Graaff in Oud-Beijerland woonde. Ze was samen met “de 
onnozele” Neeltje Jacobsdochter van Rijen, een meisje van veertien jaar 
oud, eveneens wonend in Oud-Beijerland.  
De beide Neeltjes waren ook op weg naar hun koeien aan de Bossedijk om 
die te melken.  
Huijg duwde de onnozele Neeltje expres omver. Neeltje Craijo waarschuwde 
nog met: ”Gij moet dat meijsje geen quaet doen, zij is niet al te wijs.”  
Maar Huijg zei: “Ik wil daar niet afblijven”.  
Hendrik Loopik begon zijn koeien te melken. Maar hij zag en hoorde het 
volgende.   “… dat hij (Huijg) deselve onder de rocken getast, tegen den dijk 
gesmeeten, op haar lijff gaan leggen, …”   Het meisje stond op, maar werd 
weer door Huijg neergegooid.  Hendrik probeerde daarop Huijg op andere 
gedachten te brengen met “Huijg, laten wij gaen, hoe kund gij soo 
ondeugend wesen …”  Huijg ging inderdaad met hem mee, maar zei 
onderweg nog dat hij niet tevreden was. “Ik heb mijn genoegen nog niet, 
maar wilde daar beeter aengeweest hebbe.”  
In Mei 1761 volgde het strafproces voor de hoge vierschaar van  
Zuid-Holland. Huijg werd gearresteerd en in de cel gezet.  
Op 13 Mei 1761 probeerde Dirk Dekker, de vader van Huijg, het gedrag van 
zijn zoon te vergoeilijken.  
Die destyds “… eenige overlast zoude hebben toegebragt … wat gestoeijt 
had, zonder te weeten iets anders of onbetamelijks gedaen te hebben …” 
Immers, hij was stomdronken geweest, dat konden meerdere getuigen  
bevestigen. Trouwens, zijn vriend Hendrik Loopik was óók dronken geweest, 
en wat kan die dan met zekerheid gezien hebben?  
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Wel, de baljuw en schepenen overwogen dat het wel schandelijk gedrag 
was geweest dat zeker moest worden bestraft, maar dat het gedrag nog viel 
onder “ongebonden losheid van zijn jonge jaren”, wat wij nu zouden 
benoemen als puberaal gedrag. Bovendien was hij dronken geweest.  
Dat waren verzachtende omstandigheden.  
Het was “… een zeer onbetamelyke en impudique violentie … met de 
aggraverende omstandigheden dat Neeltje … niet alleen was een weerloos 
meisje, maar bovendien zeer onnozel, waarvan … Huijg Dekker niet is 
onbewust geweest. (Het betrof) … een seer schandelijke en strafwaardige 
daat … maar uit ongebonden losheit van zyn jonge jaeren … door 
dronkenschap aangezet, en door een onbezonnen dartelheit uitgevoert … 
en niet zozeer door een strafbaar intentie en kwaat voornemen, …”  
De baljuw besloot dat er, gezien de verzachtende omstandigheden, 
“gecomposeerd” mocht worden. Dat betekende dat er in plaats van een 
strafrechtzaak met als mogelijk vonnis lijfstraf of verbanning, de zaak mocht 
worden behandeld als een civiele procedure. Er zou dus een boete als straf 
worden opgelegd.    
Wie geld had kon zich in die tijd veel veroorloven.  
 
Bron:  
Nationaal Archief, Den Haag, Rechterlijke Archieven in Zuid-Holland: Baljuw en Hoge 
Vierschaar van Zuid-Holland, 1574 –1811 (1813), nummer toegang 3.03.08.224, 
inventarisnummer 101, dd. 1 en 12 December 1760, fol. 160 – 161 verso.  
En inventarisnummer 102, dd. 12 December 1760 en 13 en 15 Mei 1761, fol. 3 verso – 7 verso.    

Harry Aardoom, (Vierschaar.ZH.Vierde.V.dartelheit.heinenoord 1760.)  
 

Advertentie: 
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Schoorsteenmantel in de hoeve “Het Paradijs” 
Door Pieter Jan in `t Veld 

 
Elke Oud-Beijerlander weet waar ooit 
de hoeve het “Paradijs” stond, deze 
hoeve is in 1915 afgebroken.  
Er zijn slechts enkele foto`s van de 
buitenkant van de hoeve.  
Van de inrichting weten bijna niets.  
Tot wij een brief vonden van de griffier 
van het Kantongerecht mr. Cornelis 
Hendrik Boudewijn Boot. Hij schrijft in 
een brief over de schoorsteenmantel 
van de hoeve op 6 april 1870 aan  
Dr. C. Leemans voorzitter der 
commissie “voor de overblijfselen van 
oudhollandse kunst”, van de 
“Koninklijke Akademie van 
wetenschappen”. 
In de brief schrijft mr. Boot dat hij G. 
Huges, hulponderwijzer in Oud-
Beijerland, heeft gevraagd een 
tekening te maken van de 
schoorsteenmantel.  
 

 
Advertentie: 
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De reden hiervan is dat landbouwer Klaas Schelling wellicht van plan is de 
schoorsteenmantel te verkopen en de schoorsteenmantel dan naar Parijs 
wordt vervoerd om daar te worden gebruikt in een oud kasteel. 
Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd hebben wij niet kunnen achterhalen. In 
het gemeentelijk archief zijn geen van de plannen teruggevonden, wel 
enkele brieven van de architecten Schenk en Wilten u 
Mr. Boot geeft in zijn brief wat nadere bijzonderheden, dat de hoeve 
ongeveer 100 jaar in het bezit is van de familie Schelling, die de hoeve niet 
rechtstreeks heeft gekocht van de familie Bressy en de schoorsteen bestaat 
uit bruin gevernist eikenhout. In het jaarverslag van de “Koninklijke 
Akademie van Wetenschappen” van het jaar 1870, komen we een zeer 
gedetailleerde omschrijving tegen van de schoorsteenmantel: 

 

Advertentie: 

 
 

“het geheel is als in twee deelen boven elkander gescheiden; het 
benedengedeelte voor den haard ingerigt, bestaat uit twee stijlen, versierd 
met pilasters en bedekt met een hoofdgestel van Romeinsch Inonischen stijl; 
het bovenste gedeelte, waarvan het veld door eene schilderij gevuld was, 
heeft de pilasters van Romeinsch Corinthische orde en wordt gedekt door 
een hoofdgestel of lijstwerk, waarop een boorvormig frontaal met archivolte 
van dezelfde orde. Pilasters en de friezen zijn zwaar vergulde, smaakvol 
ontworpen bloem-, vruchten- en bladfestoenen in opkomend werk versierd; 
in den trommel zijn, tusschen twee bloemslingers, twee geslachtswapens, 
van man en vrouw, aangebragt.  
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Het eerst in 4 kwartieren gedeeld, waarvan 1 wederom gevierendeeld is en 
toont eenen witten reiger op blauw veld,  
2 en 3 een wit en 4 een blauw veld. 2: drie witte sterren, waaronder eene 
hand van dezelfde kleur, op een rood veld. 3: eene witte keper, daarboven  
twee witte ossenkoppen, onder de keper een witte ossenkop op blaauw 
veld; en 4: eene blaauwe keper met drie witte leliën op een wit veld. 
Het vrouwenwapen draagt op een blaauw veld eene witte keper met rood 
bloempje in de top; boven de keper twee springende leeuwen, wit en onder 
eenen gelijken leeuw. Waarschijnlijk de wapens van den heer Richard en 
diens echtgenoot Suzanna Bressy, die volgens de twee steenen met 
opschriften in de hofstede aanwezig, op den 1sten mei 1665 den eersten 
steen van het gebouw gelegd hadden. 
De schildering in het bovenste gedeelte, van veel jongere dagteekening en 
een Zeeusch landschap voorstellende, is, zoowel in opvatting als uitvoering, 
beneden het middelmatige. De geheele mantel heeft eene hoogte van 3,96, 
eene breedte langs de kelijst van 2, 42 en eene diepte van den rand dier lijst 
tot aan den muur, van 1 M. de eigenaar was in onderhandeling tot den 
verkoop met eene eigenaar van een oud kasteel in Frankrijk”.  
 
Er worden 2 familiewapens genoemd in zowel de brief van mr. Boot, als in 
het jaarboek 1870 van de Koninklijke Akademie van Wetenschap. 
Het zgn. mannelijke wapen hebben wij op basis van de gespecificeerde 
omschrijving van mr. Boot kunnen achterhalen. Dit is van mr. Dirk Bessi 
Rafaelsz. Hij is in 1672 Schepen van de Stad Dordrecht en commissaris 
over de desolate boedels. Dirk Bessi (of Bessij/Bessy) ook schepen van de 
stad Dordrecht in 1673-1674. 
 
Van wie het vrouwelijke wapen is, is nog niet gevonden. 
De zoektocht naar de tekening van de schoorsteenmantel voerde langs een 
aantal archieven.  
Het eerste aanspreekpunt de Koninklijke Academie van Wetenschap, die 
had eerder het archief overgedragen aan het Noord-Hollands archief, hier 
waren slechts de brieven van mr. Boot aanwezig, echter niet de tekening.  
 
Uiteindelijk lag deze in het archief van bij de Rijksdienst voor het cultureel 
erfgoed in Amersfoort en weten we nu hoe de schoorsteenmantel er heeft 
uitgezien. 
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Advertentie: 
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Onbekende logementen. 

Door Pieter Jan in `t Veld 

 
Van oudsher weten we van een herberg/logement in het Oude Raadhuis en 
van de “Oude Hoorn”. 
Lieve van Ollefen schreef in 1773 al over deze logementen in zijn boek 
 “De Nederlandsche stad- en dorp- Beschrijver”.  
Logementen “van minderen rang” noemde hij “de Nieuwe Hoorn”, “`t Witte 
Paard” en “St. Joris”. 

 
Bij onderzoek komen nu 
ook tegen in de 
Leeuwarder courant van 2 
december 1885 logement  
“de Keizerskroon” en in de 
Rotterdamsche courant 
van 11 augustus 1862 
“Nederlandsche Koning”. 

Deze laatste zou in de buurt van de “Gaz fabriek” hebben gestaan. 
De vraag is nu waar stonden deze logementen, weet iemand het antwoord? 
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Vragen, bij “een bruidje uit Oud-Beijerland” 
Door Pieter Jan in’t Veld 

 
Soms begin je aan een onderzoek en roepen de gevonden antwoorden 
steeds maar meer vragen op. 
Zo ook bij een schilderij.  
In de zomer vond ons bestuurslid Dineke Dijkshoorn in het Zeeuws Museum 
in Middelburg een schilderij olieverf op doek, met als titel “een bruidje uit 
Oud-Beijerland” van Thérèse Schwartze uit 1895. Het schilderij is op 5 juni 
2012 aangekocht door het museum op een veiling bij Christie, met behulp 
van de BankGiro loterij. 
Voor ons archief vraag je dan aan het Zeeuws Museum een digitale afdruk. 
Die komt er ook, met de informatie over de mogelijke persoon op het 
schilderij. Het museum heeft uitgezocht dat het hier mogelijk gaat over de 
dochter van de landbouwer Pieter Breesnee en Adriana Helene Schilperoort, 
de op 4 mei 1878 in Oud-Beijerland geboren Jacoba Breesnee.  
Pieter Breesnee was pachter op de hoeve “Hoogerwerf” aan de Kwakseweg. 
De onderbouwing is dat zij de enige vrouw is die in 1895 trouwt en haar 
familie een dergelijk schilderij zou kunnen betalen. 
  
Als we dan eens kijken naar kunstenares Thérèse Schwartze die dit 
schilderij heeft gemaakt ontdekken we dat zij is geboren op 20 december 
1851 in Amsterdam. En komt uit een gezin van kunstenaars, haar vader was 
de portretschilder Johan Georg Schwartze en haar zus Georgine een 
verdienstelijk beeldhouwster. Thérèse kreeg al op haar 15 jaar opdrachten 
voor portretten van de Amsterdamse families Van Loon, Borski en Sillem.  
De familie van Loon werd Thérèses belangrijkste opdrachtgever. Op haar 
35ste is al Thérèse een gevierder portrettiste.  
Zeker nadat zij ook opdrachten kreeg van het Koninklijk Huis. In 1896 werd 
zij de eerste vrouw die werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. In 1889 won zij de Gouden Medaille op de internationale 
Tentoonstelling in Parijs. Thérèse Schwartze bleef echter in Amsterdam 
wonen.  
In 1906 trouwt zij met de hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad 
Anton van Duyl.  
Thérèse Schwartze was op het toppunt van haar roem toen zij in 1895 
Jacoba Breesnee zou hebben geschilderd.   
Dan komt direct de vraag op hoe is de familie Breesnee in contact gekomen 
met deze zeer gewaardeerde en wellicht “prijzige” kunstenares?   
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Vast staat dat Pieter Breesnee niet 
onbemiddeld was en de prijs voor 
een portret van zijn dochter door 
Thérèse Schwartze kon betalen. 
Maar er blijven genoeg vragen 
over, zoals al eerder gesteld hoe 
zijn ze met elkaar in contact 
gekomen? Heeft Jacoba in 
Amsterdam in het atelier van 
Thérèse Schwartze aan de 
Prinsengracht 1091 geposeerd of is 
Thérèse Schwartze in Oud-
Beijerland geweest?  
 
Maar dit verhaal roept meer 
vraagtekens op. Dus zijn we op 
zoek gegaan naar een mogelijk nog 
bestaand archief van Thérèse 
Schwartze. Drs. Tonko Grever van 
de Thérèse Schwartze stichting 
geeft aan dat de stichting zelf geen 
archief heeft, maar denkt dat het 
bedoelde schilderij een zgn. 
genrestuk is geweest en geen 
portret opdracht. De stichting 
verwees ons door naar het RDK.  
 

Advertentie: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thérèse Schwartze  
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Het Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis in Den Haag. Zij beheren 
een deel van het archief van de familie Schwartze. Jeroen Kapelle, 
conservator beeldende kunst geeft ook aan dat het hier toch om een 
genrestuk gaat en geen opdracht. Als verder onderbouwing geeft hij aan dat 
het schilderij in juli- augustus 1895 hing op een expositie van de Haagsche 
kunstkring in het gebouw van de Akademie van Beeldende Kunst in Den 
Haag. 
 
Als onderbouwing vonden we een artikel in de Javabode van  
28 augustus 1895, hierin lezen we: “maar er waren ook verschillende mooie 
doeken bij, zooals een “Bruidje uit Oud-Beijerland” van Thérèse Schwartze, 
dat was snoezig fijn”  
De vraag die dan beantwoord moet worden is dit wel Jacoba Breesnee?  
 
We weten dat de 17-jarige Jacoba Breesnee op 24 oktober 1895 trouwt met  
Johannes Leendert Hage. Dus het schilderij, als dit al een opdracht zou zijn 
geweest, moet Jacoba Breesnee al in het voorjaar van 1895 geposeerd 
hebben. Verder is net niet echt gebruikelijk dat een portret in opdracht 
gemaakt eerst ergens wordt geëxposeerd. 
De stelling dat het om een genrestuk gaat wordt aannemelijker als we verder 
spitten. We komen het schilderij weer tegen in een catalogus van een  
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tentoonstelling van beeldende kunst gehouden in het Augustijnen gebouw 
aan de Kesselskade in Maastricht van 23 augustus- 27 september 1896, 
georganiseerd door de sociëteit  “Monus”  het schilderij is onder lotnummer 
249 te koop voor Fl. 1200, --. 
Waarschijnlijk is het schilderij toen niet verkocht. 
In een artikel in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 27 
september 1900, lezen we over het gouden feest van de maatschappij 
“Apollo”. In het artikel lezen we dat Thérèse Schwartze het schilderij wat 
toen de naam had “bruidje van Oud-Beijerland” schonk voor een veiling 
van de maatschappij, die op 25 april 1901 zal plaatsvinden. De maatschappij 
“Apollo” heeft tot doel: “allen uit de kunstwereld hulp te verstrekken als de 
nood aan de man komt, en voortdurend te helpen als de oude dag is 
gekomen of wel de tijd waarin niet meer gewerkt kan worden”. Het 
ondersteuningsfonds wordt gevoed door contributie en giften. Enkele dagen 
na de veiling van 23 april 1901 vinden we het volgende bericht in het 
dagblad “Nieuws van de Dag” van 26 april 1901, het schilderij “bruidje van 
Oud-Beijerland” is op de veiling ten bate van maatschappij “Apollo” bij de Fa. 
Frederik Muller & co, gehouden in de  “Brakke grond” in Amsterdam geveild 
voor Fl. 470,--. 
Uit dit alles blijkt dat in 1900 het schilderij nog steeds in eigendom is 
geweest van Thérèse Schwartze en waarschijnlijk nog in haar atelier stond. 
En Jacoba Breesnee niet de geportretteerde is. 
Het is overigens een aanrader om het Zeeuws museum te bezoeken om het 
schilderij “bruidje uit Oud-Beijerland  te bewonderen, er is ook een schouw te 
zien waarop het bruidje is geschilderd. 
Waarschijnlijk is het schilderij toen niet verkocht. 
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Nieuws uit Zottegem 
 

Zaterdag 25 november is in Zottegem de start gegeven van het  
Egmondjaar 2018 in de ridderzaal van het kasteel. 
 
Ook een delegatie van ons bestuur was daarbij aanwezig. 
 
Op die dag presenteerde het “Zottegems Genootschap voor Geschiedenis 
en Oudheidkunde” een themanummer over Lamoraal van Egmont in 
2 delen. Deel 1 beschrijft het bewogen leven van de stichter van ons dorp. 
Deel 2 bevat bijdrage van verschillende schrijvers, zoals de historie van het  
Kasteel in Zottegem, het standbeeld daar, de vroegere wetenschappelijke 
belangstelling voor Egmont. Een bijdrage uit het Nederlandse Egmond, over 
Egmont en Hendrik van Brederode bij de inpoldering van de Berger- en 
Egmondmeer. Ook onze Historische Vereniging heeft een bijdrage geleverd 
over de inpoldering van de Beijerlanden. 
 
De beide delen zijn in de bibliotheek van onze vereniging te vinden. 
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foto boven: Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 april 1914 
foto links boven: Delftsche Courant, 30 september 1930 
foto links onder: Rotterdamsch Nieuwsblad, 6 april 1914 

 
De afgelopen tijd hebben wij ca. 1100 artikelen uit verschillende kranten 
gedigitaliseerd. Dat levert verrassende ontdekkingen op. Zoals het artikel in 
deze “Beijerlandsche Berichten” over het Oude Raadhuis.  
Maar ook een aantal tekeningen van ons dorp in de Delftsche courant en het 
Rotterdams Nieuwsblad. Wie de tekenaar is hebben wij helaas niet 
gevonden, maar wij wilde u deze leuke tekeningen niet onthouden. 
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Moord op de Molendijk. 
Door Pieter Jan in’t Veld 

 
Dit zou zomaar een titel kunnen zijn van een boek van de Amsterdamse 
rechercheur Appie Baantjer. 
Maar dit is een echt gebeurde geschiedenis in ons dorp in 1901.  
Onder de titel: “drama te Oud-Beijerland” stond dit bericht in de Leeuwarder 
courant van 11 december 1901. Over een drama wat zich op 9 december 
1901 heeft afgespeeld. 
Voordat wij het bericht uit de Leeuwarder courant laten volgen, eerst wat 
informatie over de personen en de plaats van het misdrijf. 
Kort nadat in 1899 Albertus van Aarsen de panden Molendijk 1 t/m 5 heeft 
laten bouwen, vestigt zich op 15 mei 1900, als modiste in het huidige 
huisnummer 3, waar nu Henk Korpershoek zijn kapsalon heeft, Hendrika 
Suzanne Dieterich, zij is geboren op 30 september 1870 in Arnhem. 
“een drama is gisteren te Oud-Beijerland afgespeeld. Toen een der 
naaimeisjes van mej. Dieterich, modiste, wonende Molendijk te 9 uur op den 
winkel kwam, vond zij de deur als gewoonlijk geopend. Binnen in de woon-
kamer ontdekte zij daar de juffrouw met haar verloofde, beiden dood. Een 
revolver lag naast het lijk van den man. Een inwonend nichtje van de 
juffrouw was uitstedig. Gisterenmiddag is het parket van de arrondisse-
mentsrechtbank te Dordrecht te Oud-Beijerland aangekomen, om met 
behulp van dr. Hers, een gerech-telijk onderzoek naar het gebeurde in te 
stellen”.  
De verloofde van Hendrika Suzanne Dieterich is Johan Marie Willem van 
Dam, geboren 2 oktober 1878 in Oostkapelle. 
Op 14 december 1901 gaat de krant verder een reconstructie op basis van 
getuigen. 
“ toen maandagmorgen een paar heeren de woning de bijna 31 jarige 
modiste mej. H.S. Dieterich binnengingen, ontwaarden zij een vreeselijk 
tooneel. Mej. D. lag, zonder schoenen aan de voeten, dood en stijf, met het 
lichaam in de bedstede, de beenen echter gedeeltelijk daarbuiten. Het 
hoofd, vol geronnen bloed, de geloken oogen en de afhangende armen 
deden omstanders begrijpen, dat het arme meisje reeds eenigen tijd 
gestorven was. Naast haar lag de moordenaar, met het lorgnet op, de das 
op de knieën, met gehavende jas en boord (welke boord bloedvlekken 
vertoonde aan de binnenzijde) en met bebloed hoofd; in eene hand een 
revolver, de andere een portefeuille. Uit zijn geheele ligging konden de  
omstanders reeds dadelijk den dood constateren. Schijnbaar stoeiend heeft 
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de moordenaar, een jongmensch uit Rotterdam, die verkeering had met  
mej. D. het arme meisje opgenomen en haar toen op de bedstede 
geworpen. Hiervoor pleit, dat haar hoofd op de kussens lag en dat een been 
buiten de zeer lage bedstede hing. Vervolgens moet hij in welke toestand 
dan ook haar plotseling met drie revolverschoten door het linkeroor doodelijk 
getroffen hebben. In doodsangst heeft zij echter zijn jas en boord kunnen 
beschadigen, dat we althans daardoor een aanwijzing van helaas te kort 
geschoten verzet kunnen waarnemen. Na deze misdaad begaan te hebben, 
is de moordenaar zelf te bed gaan liggen, in de linkerhand een portefeuille 
houdend en in de rechter de revolver, waarmee hij toen zichzelf doode. 
Hoogstwaarschijnlijk zal de moord laat in den avond geschied zijn. 
Overburen hebben `s avonds en `s nachts het licht brandende gezien, terwijl 
alles doodstil in huis was”. 
Volgens Oud-Beijerlanders was het: “een oppassend vrolijk meisje, bij allen 
goed in aanzien. De zaak door haar verleden jaar opgericht, begon steeds 
vooruit te gaan. Haar verloofde was op een wisselkantoor te Rotterdam 
werkzaam, en stond als een oppassend jongmensch bekend”. 
Op 10 december 1901 deden Dr. J.F. Ph Hers en gemeentesecretaris 
Anthonie van Baak aangiften van beide overlijden, in de overlijdensakte 
stond “overleden gevonden”. 

 
 

Aanwinsten. 
Door Alie van den Berg 

 

B-O-038      Een vleugje Eensgezindheid 25 jaar overlegorgaan Hoeksche        
                   Waard 1971-1994. 
B-H-013      De Hoeksche Waard zoals het was (1900-1940)                      
                                                                    Uitg.W.Hoogwerf 1969  
       * Verzamelboek over de Veiling- foto’s en knipsels. 
                   * Uit de nalatenschap van Jean Coenen te Weert, ca. 200 akten  
                                       digitaal ontvangen. Betreft Lamoraal van Egmond. 

      * Van de familie Looy-Kimmel uit Sliedrecht diverse fotomateriaal    
                          ontvangen van de padvinderij en 400 jaar 
                          Oud-Beijerland in 1959. 
      *  Fotoreportage van diverse jaarmarkten. 

       *  Album met geboortekaartjes. 
DVD-155    Filmpje over Marga Vogel bij het Joods monument in 2014 vòòr  
                   de opening. 
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Als u nog documenten of bijzondere foto’s in uw bezit 
heeft die van belang zijn voor de historie van het dorp, 

neem dan contact op met één van onze 
bestuursleden. 

 
Zie colofon op pagina 1. 

 
Wij digitaliseren het graag. 

Natuurlijk krijgt u uw stukken weer netjes terug. 


