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Van de bestuurstafel. 

 
De feestdagen staan weer voor de deur, een nieuwe “Beijerlandsche 
Berichten” ligt weer op de mat. 
 
Ongetwijfeld heeft u in de media gelezen dat onze vereniging het 
archief van de bekende Oud-Beijerlandse huisarts dr. J.F.Ph.Hers heeft 
verworven. Met daarbij ook de 27 journaalboeken, waar eerder de heer 
Perneel op is gepromoveerd. 
Ook is het archief van zijn dochter, de bekende kinderboekenschrijfster 
Anna Hers, door de familie overgedragen.  
Zij is de schrijfster van het boek “Het beugeljong”.  
De beide archieven zijn reeds geïnventariseerd en zichtbaar in de 
inventarislijst op de website. 
 
Op 19 februari 2015 komt mevrouw Geerte Broersma voor onze 
vereniging spreken over, de in Oud-Beijerland geboren schilder, Philip 
van Dijk. Mevr. Broersma is assistent-conservator van het Mauritshuis,  
In het septembernummer 2014 is over de schilder een stukje 
geschreven. 
Dus noteer alvast de datum in uw nieuwe agenda. 
Het bestuur wil u, als leden/donateurs, zo goed mogelijk op de hoogte 
houden van het wel en wee van de vereniging en onze activiteiten.. 
Zoals de filmmiddagen in de bibliotheek. 
Geef daarom uw mailadres door aan de secretaris. 
Zijn mailadres staat op pagina 1. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het bestuur. 
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                     Groot Feest te Delft 
Uit oude documenten, opgezocht door Piet Spanjers 

 
Prins Maurits was er voor uit Gelderland gekomen, waar hij ter landdag 
was geweest. Hij  bracht zijn jeugdigen broeder Hendrik Frederik met 

zich; de graaf van Hohenlo had er het 
slot van Buren voor verlaten, waar hij 
na zijn huwelijk met gravin Maria van 
Nassau de wittebroods- 
weken had doorgebracht; zelfs had de 
advocaat van Holland, Meester Johan 
van Oldenbarnevelt, voor ditmaal zijne 
drukke besognes in den Haag terzijde 
gelaten, om te Delft meê feest te 
vieren. Hertog Frederik von Lunenburg, 
de keurvorst van Brandenburg en 
andere Duitsche heeren waren tot 
hetzelfde doel herwaarts overgekomen, 
terwijl de Paltsgraaf en de Landgraaf 
van Hessen zich lieten vertegenwoor-
digen door gezanten. Verscheidene 
kolonels, ritmeesters en kapiteinen, 
zoowel van de Staatsche als der 
vreemde hulptroepen, hadden het 
mede van hun plicht geacht hier 
tegenwoordig te zijn. 
Vóor de puie van 't stadhuis was ook 

eene hooge en breede estrade opgericht in den vorm van een balkon 
met afhangende draperiën, waarop wapenschilden en slingers van 
groen met kleurige linten treffelijk uitkwamen. Hier zijn de zitplaatsen 
met laken bekleed en door een gehemelte overwelfd, hetgeen bewijst 
dat ze bestemd zijn voor personaadjes van hoogen rang. Ter 
weêrszijde van dit balkon zijn nog andere kostelijk bekleede zitplaatsen 
ingericht voor lieden van aanzien, die als genoodigden en niet als 
hoofdpersoon het schouwspel zouden bijwonen dat, naar de 
voorbereidende maatregelen te oordeelen, moest bestaan in ringsteken 
combattementen en dergelijke krijgshaftige oefeningen te voet en te 
paard, niet ongelijk aan de ridderlijke steekspelen, waarvan de herinne-
ring te dezer gelegenheid nog eens zou worden opgefrischt, ten  
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genoegen der Delvenaars of van wie verder ter viering van dit feest 
naar hunne stad waren opgegaan en dat waren niet weinigen, wij 
verzekeren het u. 
 
Een Bruiloft 
 
Wel is waar eene bruiloft, aangericht ter viering van eene hoog 
aanzienlijke huwelijksverbintenis, maar toch het was niet eens de jonge 
stadhouder zelf, die, naar den wensch van alle belangstellenden in  
vader Willems stamhuis, een echtverbond aanging met eenige 
minnelijke prinses, die een schitterenden bruidschat en krachtige 
alliantie aanbracht; ach neen! Het was slechts een zijner aanverwanten, 
graaf George Eberhard van Solms, heer van Muntzenberg, kolonel in 
der Staten dienst, die zich in 't huwelijk begaf met de gravin Sabina van 
Egmond, vrouwe van Beierland, achtste kind van de elf, die Lamoraal 
van Egmond vaderloos achterliet, toen hij ten jare 1568 het schavot 
beklom als een der eerste hooggeboren slachtoffers van Alba's 
schrikbewind in de Nederlanden. 

 
 

Advertentie: 
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Winter 1954 – 1955 

 
door Dineke Dijkshoorn-Bison 

Vijf jaar was ik.  
We woonden aan de Vlietkade, tegenover de muziektent. 
Het was al bijna 5 december. 
Met een grote winterpeen in de hand voor het paard van Sinterklaas, 
liedjes zingen voor de kolenkachel en je schoen zetten. 
Zo’n kachel met mica-ruitjes, waar je door kon kijken en de brandende 
kolen zag smeulen. Naast de kachel stond  ook een kolenkit met kolen. 
Als de kolen bijna opgebrand waren, werden door de klep bovenin de 
kachel weer kolen bijgegooid. Rond Sinterklaas was het altijd een 
spannende tijd, want na één of twee liedjes moest je naar bed. Als je de 
andere ochtend dan weer opstond hoopte je dat er een kadootje of 
snoep in je schoen zat. 

Wat ik toen al raar vond was dat ik 
altijd bij de kachel moest staan.  
Maar ook waarom die éne zo raar 
zwart was. Eigenlijk waren er daar 
wel véél meer van! Nou, mijn moeder 
wist daar wel een antwoord op: “Die 
éne heette gewoon “Piet” en die 
anderen heten ook “Piet”. Bovendien 
waren al die Pieten gewone witte 
meneren die met Sinterklaas, het 
paard en een zak met kadootjes en 
snoep over de daken liepen. Dat was 
mogelijk omdat al die Pieten zo lenig 
waren en die konden dan wel met de 
kadootjes  door de schoorstenen.” 
Ook dat vond ik raar, daar was die 
Piet toch wel te groot voor om door 
zo’n klein schoorsteenpijpje te 

kruipen! Mijn moeder had hier ook wel een antwoord op: “Omdat Piet zo 
lenig is rekt Sinterklaas hem uit, zoals een elastiekje, dan wordt hij dun 
en daarna schiet de Sint  hem zo door de schoorsteen.  
De schoorstenen zitten allemaal vol zwart roet van de kolenkachels en 
daar worden die witte Pieten zo zwart van en dat zwarte roet gaat er 
nooit meer af.” Ja, daar zat wel wat in! 
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De andere ochtend zat bij de kachel, die uit gegaan was, in een stoeltje 
een héle grote pop. Wel erg groot voor een klein meisje dat eigenlijk  
liever op de grond met een kiepauto, hijskraan 
en bruine bonen speelde. Het leuke aan de pop 
was (in z’n rug zat een rond ding met gaatjes), 
dat als je hem van achter naar voren bewoog 
dan kwam er geluid uit:  “Wa - Waaaaaaah…” (Ik 
was er zeker van dat’ie “mama” zei). Later heeft 

mijn moeder kleertjes 
voor de pop gemaakt. 
Ik denk dat zij dat heel 
leuk vond, die pop!  
Vrijdags moest ik altijd 
in de “teil”, dat was zo 
in die tijd. Als enig 
kind had ik altijd schoon water. Mijn haar 
werd dan ook gewassen. Als de wasbeurt 
klaar was dan werd mijn haar gedaan. Ik had 
altijd pijpenkrullen en dat ging zo:  
van biaisband werden stukken van 20 cm 
geknipt. Mijn (natte) haar werd verdeeld in 
delen waar de krullen moesten komen, 6 aan 
de achterkant en 2 aan de voorkant (bij m’n 
oren). De bandjes werden tegen mijn hoofd 

geknoopt en het haar werd rondom een stukje band gewikkeld en het 
haar werd tegen het hoofd geschoven en met het andere stukje band 
vastgeknoopt.  De andere ochtend was mijn haar natuurlijk droog en 
had ik 8 krullen!  Natuurlijk wilde de pop ook in bad. Dat was alleen niet 
zo’n goede gedachte. De pop was van “biscuit” (geperst karton) 
gemaakt en dat samen met water? Nee dat mocht niet. Daarna zal ik 
wel zonder pop in het water hebben gezeten. 
Bij andere gezinnen waren vaak meerdere kinderen, soms wel 8, of 
meer. Eerst gingen dan de jongens in de teil. Die werden dan allemaal 
in hetzelfde water gewassen. Daarna waren de meisjes aan de beurt. 
Ze kregen dan schoon water en werden dan ook allemaal in datzelfde 
water gewassen. 
Na Sinterklaas brak de kersttijd aan. We hadden een echte boom en 
alles in de boom was zilverkleurig. Er zaten kaarsjes in, echte en  
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elektrisch. De echte kaarsjes werden met een lucifer aangestoken. Dat 
scheen niet gevaarlijk want mijn vader was brandweerman. 

Op eerste kerstdag gingen we naar de 
dorpskerk. Dominee Schimmel vertelde 
het kerstverhaal en er werden kerstliedjes 
gezongen. Het bracht me weer op het 
idee dat het paard van Sinterklaas ook 
een schimmel was! 
’s Avonds was er een kerstmaaltijd. 
Verdorie, wat was dat nu weer! Al dagen 
heb ik mijn lieve zwarte konijn gemist. Ze 
zeiden dat’íe was weggelopen. Ik was er 
nu zeker van dat hij daar in de jus pan 

lag….   
De lol was er af, ik had dus een Flappie! Ik heb daar natuurlijk niet van 
gegeten, ook nu eet ik nog steeds geen konijn. 
Met oudjaarsavond waren we altijd bij Opoe op de Zinkweg. 
Er werden spelletjes gedaan en daarna moest ik naar bed, in de 
bedstee. Wel de deurtjes dicht! Want de bedstee was gewoon in de 
kamer.  
Om 12 uur mocht ik weer op om naar het vuurwerk te kijken.  
Daarna werd ik weer aangekleed en gingen we weer naar de Vlietkade.  

 
Advertentie: 
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Het jaar 1955 deed zijn intrede en alle feestelijkheden werden weer 
netjes in dozen opgeborgen tot het volgende jaar. Zo gaat het nu nog. 
Er was ook altijd veel sneeuw. Alles bleef altijd mooi liggen. 
Ja, het was fijn aan de Vlietkade. 
Ik kan er nog steeds met veel genoegen aan terug denken. 
Hoe anders is alles nu…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advertentie: 
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Een Ruïne in Oud-Beijerland? 

Door Piet Spanjers. 
 
Niet alleen Oud-Beijerlanders zijn nieuwsgierig naar de historie van ons 
dorp. 
Bij de gemeente kwam onlangs een verzoek om informatie binnen over 
een ruïne uit het jaar 1609. Een inwoner van Zoetermeer verbaasde 
zich erover dat in een dorp dat toen nog maar 50 jaar bestond al een 
ruïne te vinden was. Hij had namelijk in de atlas van Schoemaker die in 
1730 werd uitgegeven onderstaande afbeelding gevonden. 

 
De gemeente stuurt zo’n vraag meestal door naar de Historische 
Vereniging Oud-Beijerland. 
Die vervolgens de meest geschikte persoon opzoekt om de vraag te 
beantwoorden, die dan vervolgens met de vraag aan de slag gaat. 
In deze tijd is dat natuurlijk via E-mail en dus krijgt zo’n vraag het 
volgende verloop: 
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Antwoord Historische Vereniging: 
Geachte heer van der Bie, 
Mijn naam is Piet Spanjers, lid van de Historische Vereniging Oud- 
Beijerland. Namens de vereniging doe ik al vele jaren onderzoek naar 
de oudste geschiedenis van de polder Oud-Beijerland. Mij is door het 
bestuur gevraagd contact met u op te nemen inzake de door u 
gestuurde prent van een ruïne in Oud-Beijerland. De tekst onder de 
prent op pagina 284 eindigt met de halve zin: "De natuur toonde 
aldaar....." Beschikt u over de volgende pagina 285? 
Reactie: 
Omdat mijn vrouw uit Oud-Beijerland komt en ik uit Goudswaard 
stelden we elkaar de vraag wat dat dan voor een ruïne zou kunnen zijn. 
Op de meeste dorpsgezichten uit die atlas komt een kerk voor. 
Opvallend is dat dit voor Oud-Beijerland niet zo is.  
We kenden geen van tweeën de ruïne, of het zou Scheermansvliet 
moeten zijn, maar zo oud als deze prent is dat nog niet, dachten wij. 
Vandaar onze vraag aan de gemeente. 
Uw vraag heeft me toch wel nieuwsgierig gemaakt. Is het u gelukt de 
volgende pagina te traceren? 
Het wil mij (nog) niet lukken. 
Wat me wel opviel is de kerk van Nieuw-Beijerland zoals die in de atlas 
van Schoemaker is weergegeven (pagina 286 overigens). De onderste 
tekening lijkt volgens mij meer op de kerk van wat nu dan Oud-
Beijerland is, met uitzondering van de toren. Die is volgens mij (in de 
huidige vorm althans) hoger en slanker. Volgens mij is de vorm ook 
anders weergegeven dan de kerk van Nieuw-Beijerland er op dit 
moment aan de buitenkant uitziet. Maar in 400 jaar kan er best wel wat 
aan veranderd zijn. 
Antwoord: 
Natuurlijk kan er in 400 jaar het een en ander veranderd zijn, maar 
kerktorens blijven altijd wel herkenbaar. Er is wat anders aan de hand. 
Vader en zoon Schoemaker wilden graag geld verdienen met een 
prentenboek zoals die in die tijd (18e eeuw) veel gemaakt werden. Je 
kent ze wel: ambachten, vogelsoorten, gewassen, enz. Dus of ze 
hebben een tekenaar een verzinsel laten tekenen. (Elk verkocht boek is 
er een, Oud- Beijerland levert allicht een klant op.) Of ze vonden een 
oude prent van een ruïne en hebben daar een kopie van laten maken 
door een jonge modern schrijvende tekenaar.  
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Er kan in 1609 nog geen ruïne geweest zijn. Het dorp is in 1559 
gesticht en in 50 jaar kweek je niet een ruïne. 
Toen in 1493 een inspectietocht wegens een grensgeschil door het 
toen nog onbedijkte gebied gemaakt werd, vertrokken de controleurs 
per boot uit Putten en schreven in hun verslag...... 
 

........Opten 25en dach van augusto zoe zijn wij commissarissen mitten voors. 

partijen weder gereyst tot in den dorpe van Putte van Geervliet met wagens, 

aldaer wij in de schuyte gegaen zijn op een lage waeter ende gevaeren langs de 

Oude Mase opwaert, cours hebbende nae den dorpe van Heynkensnoort in 

Zuythollant gelegen, ende omtrent dat middel tusschen den tween dorpen 

hebben wij gevonden een sant leggende aldaer de voors. verwerers gesteken 

hadden een bake aen eenen pael, aldaer in de aerde staende ende seyden ons 

dat aldaer gestaen hadde een slot genoempt Pittersteen (Puttenstein), dat te 

leggen plach nae heuren vermeten binnen den zeedijck van de voors. dijckstael. 

Ende van daer zijn wij voortgevaren, latende dat sant leggen aen de 

slinkerhant, vandaer wij sagen leggen aen de slinkerhant dat dorp genoemt 

Westmaze ende aen de rechterhant een hooch gorsch genaemt dat gors van 

Striemonde. 

 

Het is duidelijk dat de fundatie van het door de Vlamingen verwoeste 
slot toen al geheel onder het aangeslibde zand verdwenen was. 
Men bleef er echter naar zoeken en, ja hoor, in 1594 werd de fundatie 
teruggevonden.........  

Advertentie: 
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Laveris (Laueris) Aertsen ende Geerit van Re, wonen doen dertijt op Heynne 

noort ende de selve hebben daer op gestaen ende steen off gebroken. 
 

........Op den xxxen (dertigsten) septembris anno XVc (1500) vyer ende 

tnegentich soe is gevonden thuis (='t huis) te Putte steyn, daer welcke de 

lemyten van Godtscalx oirt op stecken, 

 
en daar zou uw “vondst” op gebaseerd kunnen zijn. 
Wat niks met Puttenstein te maken heeft is het feit dat in het HIP 
(Historisch Informatie Punt) in de Oud-Beijerlandse bibliotheek in de 
Lindenhoeve een kaart hangt van 3 meter breed van Oud-Beijerland 
zoals het in 1593 er uitzag. De transcriptie van de daarop staande 
teksten ligt erbij. Ter meerder vermaak sluit ik hem hierbij in.  
Je bent van harte welkom elke tweede donderdag van de maand 
tussen 14-- en 16-- uur, of op afspraak. 
Wees gegroet. 
Piet Spanjers 
 
Slot: 
Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie en de bijlage! Als we weer 
eens in de buurt zijn komen we zeker een keer langs! 
Met vriendelijke groet, 
Ton van der Bie. 

Advertentie: 
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Zomaar een stukje dijk 

door Pieter Jan in `t Veld 

 

Toen de Historische Vereniging het archief van Dr. J.F. Ph. Hers 
verwierf, bevonden zich ook enkele notariële akten in het archief over 
de koop van een eeuwigdurende erfpacht van een stukje Oostdijk. 
Dit stukje Oostdijk is nu nog te herkennen, vandaar dat we er een klein 
onderzoekje naar hebben gedaan. 
Het gaat hier over het stukje Oostdijk tussen huisnummer 56 en 58. 
Tegenover het woonhuis van Dr. J.F. Ph. Hers, Ooststraat 20. 
Op 25 september 1889 wordt er een acte verleden voor notaris Anthony 
van Weel.  
De arts Dr. Johannes Floris Philippus Hers en zijn buurman de 
cementdirecteur en latere architect Johannes Smit Fopzoon, kopen 
gezamenlijk de eeuwigdurende erfpacht van een erf aan de zuidkant 
van de Oostdijk sectie D no. 706 en 707. In de acte staat omschreven 
dat over dit deel van de dijk een afrol tot algemeen gebruik is van de 
Oostdijk naar de Ooststraat. Zij mogen het stuk dijk niet omheinen of de 
grond weggraven. Het stuk dijk wordt in erfpacht gegeven door Jan 
Werner, baron van Pallandt van Oud-Beijerland, Opperjagermeester 
van ZM. Koning Willem III  en ambachtsheer van Oud-Beijerland. 
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Volgens de acte heeft hij o.a. dit stukje dijk geërfd van zijn ouders,  
François Anne baron van Pallandt en vrouwe Everdine Susette van der 
Staal. 
De baron wordt vertegenwoordigd door zijn rentmeester Jacob 
Verhagen Wouterszoon. 
De beide heren betalen Fl. 1,-- per jaar voor de erfpacht aan de 
eigenaar. 
Wat beide heren nu voor belang hadden bij dit stukje dijk is (nog) niet 
achterhaald. 
 
 

Op 9 februari 1900 verkoopt Johannes Smit Fopzoon, inmiddels 
architect, zijn deel van de erfpacht aan Hers voor Fl. 20,--. In de acte 
zijn de zelfde bepalingen opgenomen als in de eerdere acte. Echter de 
bepalingen zijn wel uitgebreid met het verbod tot beplanting, die het 
zicht op de Oostdijk belemmert vanaf het huis en erf van perceel sectie 
D no. 1507.  
Als Dr. J.F. Ph. Hers in 1915 overlijdt verhuist zijn weduwe naar 
Rotterdam.  
Op 12 maart 1928 wordt de eeuwigdurende erfpacht door de 
erfgename van Dr. Hers, zijn weduwe Jacoba Sara Hers – van Eeten, 
zoon Floris Hers en dochter Anna Gerdina Hers verkocht voor Fl. 100,--  
aan de opvolger van Hers in Oud-Beijerland, de arts Eduard Gerrit van 
`t Hoog, die ook in het voormalige woonhuis van Hers aan de 
Ooststraat 20 woont. 
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De eerder genoemde Johannes Smit Fopzoon vertegenwoordigt bij de 
notaris de erfgenamen van Hers. 
In 1930 vraagt de arts E.G. van `t Hoog bij het bestuur van de polder 
Oud-Beijerland om op het gedeelte van sectie D no. 707 een garage te 
mogen bouwen ( inv. no. 863) de garage is nu nog te herkennen). 
Later is de garage en het woonhuis overgenomen door de nieuwe arts 
in het pand  P.A. Kroesen. Later kwam het pand en de garage in 
handen van de familie Appelius van Hoboken. Na het vertrek van deze 
familie uit de woning is de garage niet verkocht aan de huidige bewoner 
van het woonhuis maar is nu in eigendom van makelaar Donald de 
Jong. 

Advertentie: 

 

Willem Slootmaker en zijn vrienden. 
door B. Hooghwerff 

Levensbeschrijvingen van Oud-Beijerlanders zijn zeldzaam. Er zijn in 
de loop van de eeuwen maar weinig inwoners van Oud-Beijerland 
geweest die zelf iets uit hun leven aan het papier hebben toevertrouwd. 
Wel bleef van sommige mensen een aantal brieven of gedichten 
bewaard. Het gaat daarbij echter niet om grote aantallen. 
Ook als het gaat om door anderen geschreven levensbeschrijvingen 
over Oud-Beijerlanders is de oogst heel mager. In dat opzicht is een in  
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1939, door de toen nog in Oud-Beijerland gevestigde uitgeverij J.P. van 
den Tol, uitgegeven boekje uniek. ‘Het leven en sterven van Willem 
Slootmaker’ was de titel van het boekje, dat diverse herdrukken 
beleefde. Inmiddels is het boekje al weer jaren uitverkocht. Dit najaar 
verscheen echter een nieuwe uitgave onder de titel ‘Willem Slootmaker 
en zijn vrienden’.  
Voor deze nieuwe uitgave vormde het oorspronkelijke boekje, dat werd 
samengesteld door J. Donkersloot, de basis. In de loop der jaren heeft 
de auteur van dit artikel heel wat aanvullingen verzameld over het leven  
van Slootmaker èn van zijn vrienden. Op die manier ontstond een 
nieuw boek, waarin ook unieke foto’s van Slootmakers vrienden zijn 
opgenomen.  
Tevens biedt het boek hier en daar een stukje Oud-Beijerlandse 
kerkgeschiedenis. 
Wie was Willem Slootmaker eigenlijk? Willem werd op oudejaarsdag 
1840 in Oud-Beijerland geboren. Zijn ouders waren afkomstig van 
Schouwen-Duiveland. Vader Jan Slootmaker gaf in Oud-Beijerland 
leiding aan de meestoof, die gevestigd was aan de Oostdijk. Van de 
meestoof is in het boek een fraaie reconstructietekening opgenomen, 
vervaardigd door de heer A.S. de Winter. De meestoof in Oud-
Beijerland floreerde niet, ondanks dat Jan Slootmaker zijn vak heel  
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goed verstond. Zowel vader als moeder 
Slootmaker waren er in werkzaam, wat 
voor het gezinsleven bepaald niet 
bevorderlijk was. Eigenlijk groeide de 
jonge Willem voor galg en rad op. Dat 
werd er niet beter op, toen zijn moeder 
stierf en zijn vader hertrouwde. Met zijn 
stiefmoeder kon hij totaal niet overweg. 
Naar school ging hij bijna niet en thuis 
was hij ook zelden. Meestal zwierf hij 
op straat, terwijl hij zijn honger stilde 
met gestolen groente. 
Na het sterven van zijn vader kwam hij 
als wees terecht in het gezin van een 
getrouwde zus. Het leven van Willem 
was nog niet anders geworden, inte-
gendeel. Hij vermaakte zich met zijn 
vrienden en als Willem er niet bij was, 
was de vreugde niet compleet. Toen 
Willem begin twintig was, kwam er 
echter een keerpunt in zijn leven. Hij 
werd door Gods Geest overtuigd van 
zijn zonden en schuld en zijn hart werd 
met droefheid vervuld over zijn afgelegde levensweg. Zijn leven 
veranderde radicaal. Vanaf dat moment zocht Willem een ander 
gezelschap. In de loop der jaren kreeg Willem veel geestelijke vrienden. 
In Oud-Beijerland bloeide het gezelschapsleven. Tijdens de gezel-
schappen kwam men samen om te spreken over het geestelijk leven. 
Zoals Willem voorheen een grote plaats innam bij zijn wereldse 
vrienden, kreeg hij nu een vooraanstaande plaats bij de geestelijke 
vrienden. 
Willem Slootmaker heeft een veelbewogen leven gehad. Al zijn 
kinderen heeft hij naar het graf moeten brengen. Ook zijn eerste vrouw 
stierf op jonge leeftijd. Treffend zijn de gebeurtenissen rond de ziekte 
en het sterven van zijn laatst overgebleven kind, een dochtertje van 
veertien jaar. Dit meisje kreeg dezelfde ziekte waaraan haar moeder 
kort daarvoor was overleden: tuberculose. Van haar sterfbed ging een  
rijk getuigenis uit. Toen de dokter op een keer op bezoek was, fluisterde 
hij haar vader in het oor dat het niet lang meer duren zou. Het meisje,  

Willem Slootmaker  
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dat Dievertje heette, hoorde echter wat hij zei. ‘Dokter’, zei ze, ‘dat hoeft 
u voor mij niet te verbergen. Dat zal dan de blijdste dag wezen die ik 
ooit op aarde heb gekend.’ ‘Zo kind’, zei de dokter, ‘dat is gelukkig, 
maar, heb je er dan geen last van dat je je vader zo alleen moet 
achterlaten?’ ‘Nee dokter, vader zal ook wel gauw komen’, was haar 
antwoord. Die woorden van zijn stervende dochtertje zijn voor Willem 
tot grote troost geweest. Menselijkerwijs gesproken duurde het echter 
nog lang voordat deze woorden in vervulling gingen. Willem hertrouwde 
en overleefde ook zijn tweede vrouw. Hij bereikte de hoge leeftijd van 
97 jaar. Slechts enkele dagen is hij ziek geweest.  
De laatste dag van zijn leven hebben zijn vrienden hem op aanraden 
van de dokter op bed gelegd. Eén van zijn vrienden zei daarbij: ‘Je zult 
er nu, geloof ik, spoedig wezen, daar waarnaar je de laatste tijd zo 
verlangd hebt, Slootmaker.’ De oude man verstond wat zijn vriend 
tegen hem zei en hij begon, al was het gebrekkig, te zingen uit Psalm 
81, zijn lievelingslied: 

 
Zingt nu blij te moe 
't Machtig Opperwezen 
Enen lofzang toe; 
Om ons heilgenot 
Worde Jakobs God 
Met gejuich geprezen. 

 
Advertentie: 
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Hij stampte daarbij met zijn voet een beetje op de maat. Daarna legde 
men hem op bed. Op 9 mei 1938 overleed Willem Slootmaker. Ds. G.A. 
Pott, die de Nederlandse Hervormde Gemeente van Oud-Beijerland 
gediend had van 1917 tot 1924, schreef in een condoleancebrief aan de  
familie: ‘Hij is aanschouwer nu van de heerlijkheid die geen oog ooit 
zag, maar die zijn oude ogen ook deed glanzen van vreugd als hij sprak 
van de heerlijkheid die was weggelegd, ook voor hem, als voor den 
grootsten der zondaren aan wien God genade bewezen had (zoals hij 
het zelf eens zeide). Zo moge in het sterfhuis en aan zijn graf Gods 
barmhartigheid en genade alleen geprezen worden, dan zal het zijn in 
den geest van Slotemaker. Ik dank God dat ik ook dezen man op mijn 
weg heb mogen ontmoeten met wien ik onvergetelijke gesprekken 
gehad heb, voor mijn leven van grote betekenis. 
Als ik bij de begrafenis had kunnen aanwezig zijn, zou ik in 
bovengenoemden geest gaarne enkele woorden gesproken hebben. 
Wellicht wilt u de familie en vrienden die hem de laatste eer bewijzen  
zullen, van mijn medeleven in dit schrijven op de hoogte brengen.  
Wij verliezen veel in hem, maar Willem Slotemaker won er alles bij nu 
zijn wens is vervuld om altijd bij den Heere te zijn.’ 
In het nu verschenen boek zijn ook levensschetsen opgenomen van 
Slootmakers vrienden. Bekende Oud-Beijerlandse namen komen aan 
de orde: Schipper, Goudswaard, Van der Linden, Van de Wetering.  
Eén van Slootmakers vrienden met wie hij veel omging was Klaas 
Schipper. Deze bereikte de bijzonder hoge leeftijd van 101 jaar.  
Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Schipper in 1933 
werd in de krant een foto van hem geplaatst met het volgende bericht: 
‘Heden is de oudste inwoner van Oud-Beierland, de heer K. Schipper, 
100 jaar geworden. Zijn nakomelingen bestaan uit 5 kinderen, 9 
kleinkinderen en een achterkleinkind. Hij is helder van geest, geniet een  
uitstekende gezondheid en leest nog dagelijks zonder bril. Hij was tot 
hoogen ouderdom in den tuin, welke 20 minuten gaans van zijn woning 
is gelegen werkzaam en is er nog op 99-jarigen leeftijd te voet 
heengegaan. Zijn voornaamste bezigheid was daar het verwijderen van 
onkruid en hij deed dat zoo punctueel dat zijn tuin een voorbeeld was 
voor verschillende andere tuinen in de omgeving. Ook was hij een 
eerste liefhebber van visschen. Hoewel hij zich thans weinig meer op 
straat begeeft, is hij toch nog belangstellend naar wat er om hem heen 
gebeurt. Niettegenstaande zijn hoogen leeftijd heeft hij nog vele  
 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 17
e jaargang nr. 56 – december 2014. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

21 

 
vrienden die van tijd tot tijd bij hem aanloopen, één van die vrienden is 
de bijna 93-jarige Willem Slootmaker, die hem trouw bezoekt.’ 
Wie meer wil lezen over Willem Slootmaker en zijn vrienden kan terecht 
in het recent verschenen boek, dat verkrijgbaar is bij Boekhandel 
Duifhuizen in de Oost-Voorstraat/Boomgaardstraat. 
 

Advertentie: 

 

Informatie van uw HVO. 
 
11 September  
was de jaarmarkt en open monumenten dag. Op onze kraam 
hadden we een plattegrond van Oud-Beijerland met daarop de  
punten, verwijzend naar de objecten, van de cultuurroute.   
De belangstelling was groot en er werden veel vragen gesteld. 
We mochten ook we weer nieuwe leden bij onze vereniging inschrijven.  
 

 
 
 
 
 
 
 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 17
e jaargang nr. 56 – december 2014. 

 

 

www.hvobl.nl 
 

22 

 
Onze film “De cultuurroute” werd de hele dag in “Het Oude Raadhuis” 
vertoond. Ook hier was veel belangstelling. 
9 Oktober, de tweede donderdag van maand was er weer 
inloopmiddag bij ons Historisch InformatiePunt. De film van de 
Cultuurroute werd deze middag vertoond.  
16 Oktober, op de jaarlijkse ledenavond was de heer  B.C. Pluimer,  
directeur-bestuurder van HW wonen, 
uitgenodigd. Dit in het kader van het 100 jarig 
bestaan van HW wonen.  
Met Power Point beelden vertelde de heer 
Pluimer over de oprichting en de ontwikke-
lingen door de jaren heen.  
De avond was goed bezocht en zeer 
geslaagd! 
 
Onder voorbehoud: 
11 december wordt een nieuwe film “Kunst in binnen- en buitenruimte 
vertoond. 
12 februari 2015, een nieuwe film “Groeten uit Oud-Beijerland”.  
9 april 2015, de film: over boerderij Dijkzicht (als alle werkzaamheden 
gereed zijn, komt het fotomateriaal binnen en kan ook deze film worden 
gemaakt). 

De kraam met de plattegrond   
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Aanwinsten vanaf 30 juli 2014 
Map met krantenknipsels van Oud-Beijerland   (van Jaap Hoogvliet) 
Notulenboek van de Vereniging  van Huisvrouwen van 1960-1969. 
Allerlei stukken van Joris Buitendijk 
Archief        Dr. J.F. Ph. Hers 
Archief        Anna Gerdina Hers 
Dossier       met onderzoekresultaten naar het Gemeentewapen van  
                   Oud-Beijerland. 
Dossier       met onderzoekresultaten naar het wapen van Lamoraal van 
                   Egmond 
Dossier       met onderzoek naar Philip van Dijk 
 
B-B-016 –   Het Beugeljong getrouwd door Anna Hers 
B-B-017 –   Sander Baars door Pleun Troost. 
B-G-005 –   Scandals,Politics and Patronage in the Netherlands   
                    door M.Hoederboom (2014) 
B-O-026 –   Van Lei tot Laptop, 150 jaar Christelijk Onderwijs in de 
                    Hoeksche Waard,uitg. Chr.Scholengroep “De Waard “,             
                    Oud-Beijerland,2014 
B-S-024 –   Bakken en braden met Piet Wieland, Oud-Beijerland 
 
DVD  110 – Cultuurroute door Oud-Beijerland –september 2014. 
DVD  111 – Sloop van de Witte de Withstraat in oktober 2009 
DVD  112 – De onthulling van het monument “De vijf van Greup “ 
                                                                    op 13 september 2013. 
                    1 DVD met video van de plechtigheid. 
        2 DVD met bestand van de voorbereiding en kosten 
DVD  113 – Optreden van Wieteke van Dort, 25 september 1993 in  
                    “De Lindenhoeve” n.a.v.  gemeente dag in het kader van 
                    Ouderen in 1993. 
CD    114 –  WO II geschiedenis –Inundatie in de H.W. in 1944-  
                    betreffende Oud-Beijerland. 
CD    115 –  Foto’s van Monumenten en gebouwen. 
DVD 116 –  Prinses Beatrix opent de  “Overbrugging” op 1 juni 2014. 
DVD 117 –  Stukken betreffende  Dr.J.F.Ph.Hers, arts te Oud-Beijerland 
DVD 118 –  Stukken betreffende Anna Hers, schrijfster,  geboren in 
                    Oud-Beijerland, dochter van Dr.J.F. Ph.Hers, arts te Oud-  
                    Beijerland 
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