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De HISTORISCHE VERENIGING Oud-Beijerland 
Opgericht op 30 september 1997 

 

Oud-Beijerlandsche Berichten 
 
U kunt al lid worden voor € 12,50 per jaar. U mag dan onze 
ledenvergaderingen en de jaarlijkse bijeenkomst bijwonen, 
u kunt dan ook deelnemen aan de diverse werkgroepen. 
 
Wilt U ons alleen als donateur steunen dan kan dit vanaf  
€ 8,50 per jaar. U ontvangt dan 4 keer per jaar onze  
Oud-Beijerlandsche Berichten en 1 maal per jaar nodigen 
wij U uit op onze jaarlijkse bijeenkomst, waar een 
gastspreker wordt uitgenodigd die deze avond met 
Historisch materiaal en/of verhalen komt opluisteren.  
 
Het bestuur: 
Voorzitter: C.de Jong  
Vice-voorzitter: P.J. in ’t Veld                  
Secretaris : A.W. de Groot              
Penn.meester D.H. v.d. Linden     
lid: D.Dijkshoorn-Bison 
 
Adres secretariaat :   Willem Vrijlandtstraat  75  
                                                     3262 GN  Oud-Beijerland 
Adres redactie :              Pr. Hendrikstraat  29        
                                                           3262 ST   Oud-Beijerland 
 

Onze website is: www.hvobl.nl 
 
In sommige boekjes worden foto’s gebruikt van Joris Buitendijk   

(� 0186-617667), deze worden met * aangemerkt.  

� 

0186-617229 
0186-617523 
0186-615425 
0186-614932 
0186-613707 
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Van de bestuurstafel. 
  
Weer een jaar voorbij. 
Nog maar een kleine 10 maanden en het is zo ver. 
Hoever, zult U zich wellicht afvragen. 
 
Het jaar 2009 breekt dan aan. 
 
Het jaar waarin wij, Oud-Beijerlanders, het feit gaan 
herdenken dat graaf Lamoraal van Egmond 450 jaar 
geleden de Heerlijkheid “de Beijerlanden” aankocht. 
Ons dorp heette eerst Beierlant, maar werd later door de 
aankoop van een nieuw stuk land Oud-Beijerland genoemd 
en het nieuwe stuk Nieuw-Beijerland. 
 
Het is de bedoeling om van 2009 een gedenkwaardig jaar 
van te maken en de Historische Vereniging gaat dan ook 
participeren in de  
 
         STICHTING 450 jaar Oud-Beijerland. 
 
We mogen dus samen met deze stichting een keuze maken 
uit wat we dat jaar gaan doen. 
 
We hebben als historische Vereniging ook al meegedacht 
over het hoe en wat, maar U, als Oud-Beijerlander, kunt 
natuurlijk ook altijd nog een leuk idee hebben wat U kunt 
melden bij één van onze bestuursleden. 
Wij geven dit dan door. 
Iedere Oud-Beijerlander, oud of jong, wordt hiermee dan 
ook uitgenodigd om met ons mee te denken! 

                                                        Het Bestuur.  
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Mechanische Torenuurwerk uit de  

Nederlands Hervormde Kerk van Oud Beijerland. 
 

Dit Torenuurwerk, oorspronkelijk vervaardigd door de ook 
nu nog bestaande Firma Eduard Korfhage uit 
Buer/Osnabrück Duitsland, heeft lange tijd gezorgd voor het 
aangeven van de tijd op de wijzerplaten van de kerktoren,  
voor het slaan van de hele en halve uren op de grote 
luidklok en voor het luiden van de klok drie maal per dag. 
Het werd geleverd en geïnstalleerd in 1937 door de Firma 
Elderhorst uit Zoeterwoude als een “electrisch torenuurwerk 
met een zuivere tijdsaanwijzing en met periodieke 
automatische eigen correctie, terwijl voorts het opwinden 
automatisch geschiedt met een tijdreserve van 12uren, voor 
het geval dat de stroom enige tijd zou uitvallen”. Wat te 
lezen valt in het raadsbesluit van 12 maart 1937. 
Zoals blijkt uit oudere documenten in het gemeente archief 
heeft in de periode 1912-1937 een Nederlands 
Torenuurwerk van de Firma Eijsbouts uit Asten boven in de 
toren gestaan (dat helaas niet meer aanwezig is)  
In het keurig getypte contract, voor de levering ervan 
volgens model 26 van hun prijscourant, wordt dat uurwerk 
in detail beschreven. Zo was het gaande werk al uitgerust 
met een constante kracht inrichting, met een Graham 
gangsysteem en met een zware compensatie seconde 
slinger. Het werd voor 20 jaar ten volle gegarandeerd. Het 
moest wekelijks (het had een gangreserve van 8 dagen) 
opgewonden worden door een daarvoor officiëel 
aangestelde persoon. Zo iemand had dus de functie van  
“klokkensteller”, want hij moest er voor zorgen dat het 
uurwerk goed op tijd bleef lopen. 
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De prijs voor dat uurwerk met toebehoren was toen  
f 750.-- , te voldoen in twee termijnen. 
“De laatste termijn 6 maanden na oplevering, mits het 
uurwerk dan in alle opzichten goed zal voldoen”.  
Ook al voor de Franse tijd (1798) is er sprake van een 
torenuurwerk in de toren (maar toen nog met slechts alleen 
uurwijzers).  
Een goede tijdaanwijzing was duidelijk van interesse voor 
alle inwoners van het dorp, want in 1936 vraagt de heer 
van Leenen herhaalde malen in de gemeenteraad van Oud-
Beijerland of er niet “een klok” opgesteld kon worden aan 
de Zinkweg (buurtschap ten zuiden van Oud-Beijerland). 
Dat voorstel wordt na een studie van B&W in een daarop 
volgende vergadering verworpen: “omdat er niet genoeg 
mensen zouden wonen aan de Zinkweg”. 
De aanbieding van de Firma J.A. Elderhorst en Zonen uit 
1936 is niet teruggevonden in het Gemeente archief. Wel is 
de aanbeveling van de betreffende directeur van de 
gemeentelijke dienst aan B&W en het daar opvolgende 
besluit beschreven: 
“Voornoemde firma biedt aan: een elektrisch automatisch 
torenuurwerk met behoud van bestaande wijzerwerken en 
bestaande aandrijfas met raderen voor een som van  
f 450,--  en een levertijd van 4 à 5 maanden. 
Bijzondere eigenschappen van dit uurwerk zijn: Zeer 
zuivere tijdaanwijzing met periodieke automatische 
correctie; geheel automatische opwinding met tijdreserve  
van 12 uur, in het geval, dat het elektrische net gedurende 
enige tijd stroomloos is. 
Het slagwerk kan niet van slag gaan, ook niet nadat 
stroomonderbreking heeft plaats gehad. De firma is bereid 
dit mooie en volgens hen nieuwste systeem uurwerk op b.v.  
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drie maanden proef te leveren en zo het dan niet bevalt, 
alles in de bestaande toestand te herstellen”  
Vervolgens wordt door de gemeentelijke dienst ook het 
economische voordeel aangehaald: 
“In dit verband en in aanmerking genomen dat het jaarlijkse 
bedrag van f 150,-- , hetwelk de gemeente thans betaald 
voor bediening (het wekelijks opwinden) van het oude 
uurwerk komt te vervallen, is een prijs van f 450,-- zeker 
niet hoog te noemen.  Het spreekt vanzelf, dat per jaar een 
zeker bedrag aan elektrische stroom nodig is, namelijk 
plm. f 11,52.”  
Wat in bovenstaande aanbieding opvalt, is de relatief lage 
prijs maar vooral de zinsnede “met periodieke automatische 
correctie”. Men heeft van gemeentewege deze functionele 
aanprijzing, die in het uurwerk niet werkelijk aan te wijzen 
is, kennelijk zomaar voor zoete koek aangenomen en zelfs 
gebruikt om B&W over de streep te trekken. 
Het Korfhage torenuurwerk is er dus gekomen, maar pas 
nadat de naamplaat met Duitse herkomst en de bouwdatum 
waren verwijderd, zoals in die tijd te doen gebruikelijk bij het 
installeren van torenuurwerken door Nederlandse firma’s 
met geen eigen uurwerkproductie. 
Het werd opgesteld in de zelfde uurwerkkast als waarin het 
grotere Eijsbouts uurwerk had gestaan. Die uurwerkkast uit  
1912 staat dus nog steeds op de derde verdieping in de 
kerktoren.  
In 1973 is het uurwerk nog een keer aangepast en 
verbouwd door de Firma “De Klok” uit Aarle Rixtel, die een 
deel van het gaande werk vervangen heeft door een 
synchroonmotor voor een bedrag van f 750.-.  
Gemeentewerken schrijven aan het college van 
Burgemeester en wethouders van Oud-Beijerland dat: 
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 “Bij een gehouden controle het gebleken is dat de 
ophanging en de draaipunten van de slinger tekenen 
vertonen van slijtage. Ook de kabeltrommel met de daarbij 
behorende tandwielen, welke voor de aandrijving van het 
uurwerk zorgen, blijken aan slijtage onderhevig te zijn. Door 
de genoemde slijtage en de gevoeligheid voor temperatuur- 
verschillen is het zeer moeilijk om het uurwerk zo af te 
stellen dat de klok de juiste tijd aangeeft”. 
Het uurwerk heeft dienst gedaan tot 2001 en werd toen 
afgekoppeld van de elektrische spanning en van de 
wijzerwerken. Een aanbieding van de Koninklijke 
Klokkengieterij Petit & Fritsen B.V. uit Aerle Rixtel van 
december 2000 geeft aan, dat er een Carillon computer 
geïnstalleerd was, die naast de carillon functies, het luiden 
van de twee luidklokken, het slaan van de halve en hele 
uren ook de vier wijzerwerken zouden kunnen bedienen. 
Een extra investering van f 11.600.- was daarvoor nodig.  
De gemeentelijke dienst blijkt dus niet erg te hechten aan 
een “huis”leverancier, want men doet zaken met bijna de 
gehele Nederlandse Torenuurwerk branche. Ook was men 
niet erg technisch of niet kritisch, want van bovenstaand  
gerapporteerde slijtage van de kabeltrommels is mijns 
inziens absoluut geen sprake.   
Bij gelegenheid van een Monumentendag drie jaar geleden 
zag ik boven in de toren het uurwerk in zijn uurwerkkast 
werkeloos staan met een doos vol losse onderdelen van 
het gaande werk er onder. Ik heb toen de gemeente 
aangeboden deze onderdelen terug te plaatsen in het 
uurwerk, zodat ze bij een grote onderhoudsklus aan of in de 
toren niet verloren zouden gaan. Dit aanbod is in de raad 
besproken en werd in dec. 2005 geaccepteerd. Het was de 
bedoeling het uurwerk te restaureren en terug te brengen in  
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de oorspronkelijke staat van vóór 1973. Al direct bleek dat 
niet alles bewaard was gebleven en dat enkele belangrijke 
onderdelen opnieuw erbij gemaakt zouden moeten worden.  
Nadat het torenuurwerk in onderdelen naar mijn werkplaats 
verhuisd was, bleek dat er veel meer aan de hand te zijn. 
De opwindtrommel van het gaande werk was al eens 
gerepareerd. Het gietijzeren deel met de binnenvertanding 
was gebroken geweest en men heeft destijds getracht dit 
door hardsolderen te herstellen, maar dat was slechts ten 
dele gelukt. De naaf van de trommel was er weer 
uitgebroken.  
Ook het lange dubbele gietijzeren lager van het opwindas 
van het slagwerk bleek gebroken te zijn, maar men had 
verzuimd dit te repareren, zodat de as alleen nog in het 
voorste gedeelte gelagerd was. Bovendien had men die 
trommel al eens voorzien van een “revisie” planeet 
tandwielsysteem met slechts één planeet tandwiel i.p.v. een  
systeem met twee planeet tandwieltjes zoals aanwezig in 
de andere trommel.  Er moet dus voor 1973 één of 
meerdere keren een flinke calamiteit zijn geweest, 
misschien tijdens de brand in de toren op 8 maart 1939, 
waarbij de spits langzaam wegsmeulde en de haan naar 
beneden kwam of op een andere keer waarbij de motor van 
het elektrische opwindsysteem niet tijdig werd 
uitgeschakeld door het schakelmechanisme aan de 
voorkant van het uurwerk. 
Waarschijnlijk is toen het uurwerk geheel gedemonteerd 
geweest en is de stelling opnieuw zwart en enkele 
onderdelen blauw overgeschilderd. De blauwe kleur 
overigens veel donkerder dan de originele eronder 
aanwezige lichtblauwe kleur, die je ook bij andere Korfhage  
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uurwerken aantreft. De bronzen tandwielen werden 
voorzien van een soort blanke Tectyl coating. 
Recent is bij precies eenzelfde torenuurwerk in de NH kerk 
in het dorpje Varik bij Nijmegen een vergelijkbare schade 
ontstaan en was de gietijzeren trommel ook kapot 
getrokken door de zware stalen kabel en de kracht van de 
¼ Pk motor met de wormwiel aandrijving . Ook daar had de 
veiligheidsschakelaar van het opwind schakelmechanisme 
gefaald.  
 
Restauratie van het uurwerk 
Het uurwerk werd in de toren al grotendeels uit elkaar 
genomen, zodat de onderdelen via het trapgat naar 
beneden gebracht en naar mijn garage thuisgebracht 
konden worden. 
Vooral het horizontale gietijzeren frame, zonder het erop 
staande slagwerk en het gaande werk en zonder de vier 
fraaie gietijzeren poten, is al verschrikkelijk zwaar en moet 
met twee man versjouwd worden. 
Alle afzonderlijke onderdelen van het uurwerk werden één 
voor één ontvet en gereinigd. 
De geverfde delen werden schoongemaakt zonder de oude 
verflaag te verwijderen, want die zag er nog tamelijk goed 
uit en dan is het uit historische oogpunt ook beter dat zo 
maar te laten.  
De zwaar vervuilde en aangeslagen blanke assen werden 
met een roterende staalborstel en vervolgens opgespannen 
in de draaibank gepolijst en weer blank gemaakt. De 
tanden van alle tandwielen werden met benzine ontvet en 
ook daar werd de aangebrachte enigszins bruine maar 
doorzichtige coating op de zijvlakken en de spaken 
gehandhaafd.  
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Bij het opbouwen werd eerst de gebroken delen van het 
lager van de slagwerk opwindas weer aan elkaar gezet. 
Daarvoor werd aan de achterzijde van de vierkante flens, 
opgespannen in drieklauw van de draaibank, een ondiepe 
kamer gedraaid van 6 mm diep en ongeveer 24 mm 
diameter. Die kamer werd voorzien van fijne binnendraad 
met 24 gangen per inch. De afgebroken achterbus werd 
nauwkeurig in de draaibank centrisch opgespannen, 
schoon gedraaid en ook daar werd een fijne draad van  
24 gangen per inch opgesneden en precies passend 
gemaakt op de kamer in de flens.  
Omdat het gehele lager nu 12 mm korter geworden was, 
werd een kort busje van 12 mm passend op het opwindas  
gedraaid, zodat nauwelijks te zien is dat hier een reparatie 
heeft plaats gehad. 
De reparatie van de opwindtrommel van het gaande werk 
was veel lastiger. De zijde met de binnenvertanding werd 
geheel los genomen van de trommel en met de draaibank 
werd de restanten van de gebroken naaf volledig 
weggedraaid en vervangen door een nieuw gedraaide naaf 
van brons. De twee delen werden weer via een 
draadverbinding aan elkaar bevestigd. 
Speciale aandacht werd gegeven aan het herstel van de 
nokkenconstructie bij beide trommels die onderdeel zijn van 
schakelmechanisme bij het uitschakelen van de 
opwindmotor als de kabel op de trommel deze nok bereikt 
heeft. Bij het monteren van een synchroonmotor in 1973 
heeft men het echappement systeem met lagers en assen, 
de slingermeenemer en de slinger verwijderd. 
Deze onderdelen waren niet bewaard gebleven en ik heb 
die opnieuw moeten vervaardigen. Wat er gemaakt moest 
worden en hoe dat eruit moest zien, was een eenvoudige  
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kwestie. Thuis in mijn kleine privé verzameling van 
torenuurwerken heb ik ook een complete originele Korfhage 
uurwerk uit ongeveer de zelfde periode. Diverse onderdelen 
zouden zo uitgewisseld kunnen worden. Dus ik had de 
juiste voorbeelden voorhanden. 
Boven in het gaandewerk moesten de twee nieuw assen 
met aan beide zijden dunne tapeinden vervaardigd worden.  
Ook de lagerstoel werd samengesteld van plat ijzer en 
voorzien van een bronzenlager. 
De meeste tijd ging zitten in het speciale gangrad met de 
typische Graham tanden. Een eigenlijk te grote 10mm dikke  
bronzenschijf, die ik op een modelbouwdag te pakken kon 
krijgen, werd daarvoor gebruikt. De schijf werd op maat 
gedraaid en de dikte werd terug gebracht naar 6 mm. 
Vervolgens werden de vijf spaken uitgefreesd.  
Daarna werd met behulp van een zaagfrees de 30 tanden 
volgens het voorbeeld gemodelleerd. 
Een verdeelapparaat zorgde ervoor dat alle tanden 
gelijkelijk verdeeld over de omtrek van de schijf 
aangebracht werden.  
Het anker (de gebogen haak) werd uit een dik stuk 
aluminium gefreesd en messingkleurig gespoten. Messing 
of bronsmateriaal van voldoende dikte en met een goede 
bewerkbaarheid voor een nieuw anker kon ik niet zo snel 
bemachtigen, daarom maar van hard aluminium.  
De paletten in het anker werden van een strip blank staal 
gebogen. 
De slingermeenemer werd eveneens van een strip staal 
gebogen en op de as vastgezet met een passende messing 
moer. Het kleine rondseltje op de ankerrad as werd 
uitgevoerd in een kooiconstructie met 10 stalen pennen van  
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3,2 mm dik. De vervaardiging van een gewoon 
tandwielrondseltje, zoals ook de andere rondsels in het 
uurwerk, was in mijn werkplaats niet mogelijk. 
De slinger werd van een mooie houten lat gemaakt en 
blank gelakt. Aan de bovenzijde voorzien van een messing 
ophangplaat. De gietijzeren slingerlens heb ik van iemand 
kunnen overnemen en de houten lat werd ter plekke dunner 
gefreesd en passend gemaakt. 

 
Nadat alle oude en 
nieuwe onderdelen 
in het uurwerkframe 
gemonteerd waren 
en de paletten 
waren afgesteld, 
kwam het uur van 
de waarheid.  
Het liep allemaal 
perfect.  
Het remontoir kon 
zeer zuinig 
afgesteld worden en 
toch bleef het 
echappement en de 
slinger keurig lopen.  
 

 
 

Beschrijving van 
het Torenuurwerk  
door 
Wim de Groot. 
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Vlag in Oud-Beijerlands toren. 

 
In 1900 was waarschijnlijk onze nationale driekleur 
versleten, want de volgende discussie speelt zich af in de 
gemeenteraad. 
 
In de raadsvergadering van 21 augustus 1900 vraagt 
raadslid dr. K.Lodder of er al een nieuwe vlag is voor de 
toren. 
Burgemeester van Lith antwoordt dat in het college van 
Burgemeester en Wethouders bij meerderheid van 
stemmen is besloten “om wanneer het vlaggen op 
verjaardagen van het koninklijk huis niet verplicht is gesteld, 
geen nieuwe vlag te kopen en aangezien daarvan niets 
bekend is, zoo wordt er geen nieuwe vlag gekocht”. 
Raadslid Lodder vraagt daarop wat nu een nieuwe vlag 
kost, volgens de burgemeester is dat f 24,00. 
Raadslid Lodder doet het voorstel om voor de gemeente 
een nieuwe vlag te kopen. Dit voorstel wordt gesteund door 
de raadsleden van Ooijen en den Hartigh. 
Als de burgemeester dit voorstel in stemming brengt wordt 
het 6 tegen 5 verworpen. 
Op 24 augustus schrijft metselaar D.van Bezeij met enkele 
andere burgers een brief aan de gemeente of zij de toren 
mogen gebruiken om op de verjaardagen van het vorstelijk 
huis de vlag te mogen uitsteken. 
Op voorstel van de burgemeester wordt deze brief voor 
kennisgeving aangenomen.  
Toch moet er na de raadsvergadering van 21 augustus, 
toch wat druk zijn uitgeoefend op de leden van het College 
van Burgemeester en Wethouders, want de burgemeester  
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stelt voor het genomen raadsbesluit van 21 augustus in te 
trekken en stelt voor om toch een nieuwe vlag te kopen, 
Zonder enige discussie wordt dit voorstel met algemene 
stemmen aangenomen. 
Of het raadsbesluit zo snel is uitgevoerd dat op 31 
augustus, de verjaardag van koningin Wilhelmina, de vlag 
op de toren heeft gewapperd, is niet bekend.  
 

Pieter Jan in’t Veld. 
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Acte van verbindtenis. 

 
In het gemeentelijke archief over het jaar 1904, komen we 
een brief tegen van de commissie tot wegverbetering van 
de Hoeksche Waard. 
Uit de brief blijkt dat enige polders de Commissie hebben 
gevraagd ingelicht te worden wat de “Acte van 
Verbindtenis“ inhoudt, waarvoor men jaarlijks betaalt. 
 
Rond 1860 is er in de Hoeksche Waard behoefte aan 
betere wegen. Er worden zgn. “kunstwegen” aangelegd, 
namelijk van Goidschalkxoord via Mijnsheerenland en 
Maasdam naar ’s-Gravendeel. En van Cillaarshoek via 
Klaaswaal tot de bestaande grindweg tussen Oud-
Beijerland met een aftakking naar Westmaas. 
 
Voor het onderhoud wordt een “Acte van verbindtenis” 
opgesteld tussen de gemeenten Oud-Beijerland, 
Klaaswaal, Maasdam, ’s-Gravendeel, Westmaas, 
Mijnsheerenland, Heinenoord, Strijen en 12 polders.  
 
De gemeenteraad besluit op 8 december 1862 de Acte aan 
te gaan en zich voor het onderhoud te verbinden om 
4½ /270 deel van de kosten bij te dragen 1/270 deel wordt 
geschat volgens de acte op f 10,00. 
 
Op 22 januari 1863 wordt de “Acte van Verbindtenis” 
voorzien van 40 handtekeningen voor 8 gemeenten en 12 
polders. 
 

Pieter Jan in’t Veld.  
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Bewegwijzering in Oud-Beijerland. 
 

De ANWB, die dit jaar 125 jaar bestaat en volgens een 
aanvraag in 1912 al 32.000 leden heeft, vraagt op 19 maart 
1913 aan het College van Burgemeester en Wethouders 
om een ANWB bewegwijzeringbord te mogen plaatsen in 
Oud-Beijerland. Wij citeren: 
 
“dat het, teneinde toeristen en andere gebruikers van de 
wegen den juisten weg aan te geven met vermelding van 
afstanden een wegwijzer wenscht te plaatsen volgens 
model op bijlage dezes aangegeven: dat het zoodanige 
wegwijzer zou plaatsen aan de westzijde van de kom van 
Oud-Beijerland, op de splitsing der wegen komende van 
Nieuw-Beijerland en Zinkweg”.  
 
Zoals op bijgaande foto blijkt, is aldus de eerste 
bewegwijzering in ons dorp geplaatst. 

 Pieter Jan in’t Veld. 
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                Ambachtsheren en Ambachtsvrouwen. 
Deel III 
De laatste genoemde ambachtsvrouw was Charlotte 
Alexandrine  barones van Heeckeren en Enghuizen. 
Zij was getrouwd met Abraham Willem van der Staal. 
Na haar overlijden werd automatisch de zoon of dochter, in 
dit geval de dochter, ambachtsvrouwe. 
Zij heette Everdine Suzette van der Staal en werd geboren 
op 9 mei 1804 te Arnhem en overleed op 23 juni 1895 te 
Angerstein (Arnhem). 
Op 12 mei 1832 trouwde zij met Samuel François Anne van 
Palland uit de tak Walford van dit eeuwenoude geslacht. 
Samuel werd op 3 mei 1808 te Clarenbeek vlakbij Arnhem. 
Geboren als zoon van Jan en Maria Johanna van 
Hoogstraten. 
Zoals gebruikelijk werd door dit huwelijk Everdine haar man 
vervolgens ambachtsheer. 
Het echtpaar kreeg drie kinderen t.w.: 
Henriëtte Charlotte Everdine. Geboren te Berkenkamp, bij 
Arnhem, op 24 juni 1833 . 
Jan Werner geboren te Anger(en)stein (Arnhem) op 29 april 
1835.                                 
Henri geboren 14 januari 1841, die op 1 november 1901 te 
’s-Gravenhage overleed. 
Samuel François Anne van Palland overleed op 16 mei 
1880. Na zijn dood werd zijn oudste zoon Jan Werner  
Ambachtsheer. 
Jan Werner van Pallan trouwde op 9 oktober 1879 met  
Louise Constance Jeanne, barones van Brakel, geboren te 
Waddenooyen op 21 oktober 1831. Zij was weduwe van  
Henri baron de Smeth, en stamde in rechte lijn af van Jacob 
Cats, de dichter. 
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Jan Werner van Palland was lid van de Provinciale Staten 
en opperjagermeester van koning Willem III. 
Het echtpaar had geen kinderen en toen Jan Werner op 17 
februari 1907 overleed werd hij bij zijn vrouw in het graf te 
Alphen a/d Rijn begraven. 
 
Hoe nu met de opvolging van een ambachtsheer? 
Jan Werner van Palland(t) zijn zus Henriëtte Charlotte van 
Palland(t) was getrouwd met Frederik Christiaan Hendrik 
baron van Tuyll van Serooskerken op 30 juli 1857 te 
Arnhem. 
Dit echtpaar had een zoon t.w. Frederik Leopold Samuel 
Frans geboren op 1 augustus 1858 te Utrecht, die getrouwd 
was op 12 augustus 1885 met Johanna Wilhelmina 
Schimmelpennick. Hij was al Heer van Zuylen, 
Sweserengh, Westbroek, Serooskerken en werd dit nu ook 
van Oud-Beijerland. Hij stierf op 14 oktober 1934 te 
Locarno.  
Zijn oudste zoon Frederik Christiaan Constantijn baron van 
Tuyll van Serooskerken, geboren op 15 juli 1886 te 
Renkum, die tevens burgemeester van Zuilen was en 
opperkamerheer van koningin Juliana volgde hem op. 
Hij was gehuwd op 19 juli 1910 te Utrecht met Lucile Agnes 
barones van Lynden, dochter van Alexander Frederik baron 
van Lynden en Constancia Maria Jonkvrouwe van Weede. 
Zij was op 13 december 1889 te ’s-Gravenhage geboren en 
overleed op 12 juni 1978 te Maarssen. 
Haar man Frederik Christiaan Costantijn was ook oprichter 
van de Stichting Slot Zuylen in 1951. 

  
Wordt vervolgd 

                                                             Carla de Jong  
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Ir. Frederik Christiaan Constantyn  
baron van Tuyll van Serooskerken 

samen met zijn vrouw Lucile Agnes barones van Lynden. 
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Toegestuurde herinneringen. 

 
Slimme dokter, of…Het voordeel van kleinschaligheid(1946) 
Moeder, ik kan niet goed zitten, op de ene kant wel, maar 
op de andere niet. Maar moeder was druk, deed de was 
nog in de tobbe, compleet met plank, borstel en stamper en 
dat met 8 personen, die had wat anders aan haar hoofd. 
Na een paar dagen klagen, keek ze er toch maar eens 
naar, en ja hoor, het was ontstoken, we moeten naar de 
dokter. Dokter van Dongen had geen spreekuur op 
afspraak, zoals nu, maar je ging “vroeg zitten “en je hoopte 
dan maar, dat je voor twaalven aan de beurt was, dus je 
ging niet voor elke kleinigheid. 
Dokter van Dongen bekeek de zere plek en vroeg plotseling  
“Ben jij vorige week soms met Japie Groeneveld in de 
speeltuin van “Rustburg” geweest en ben je toen van een 
plank gegleden? “. 
Ik knikte schuldbewust en de dokter zei:”Neem hem maar 
mee naar het “Laboratorium”(zo werd de behandelkamer 
genoemd), ik kom er zo aan “. 
Na een klein sneetje in de bil, trok hij met een pincet een 
grote houtsplinter eruit en bromde:”Japie had er net zo 
één”. Kleinschaligheid vereenvoudigt de diagnose! 
 

 
 

Klots. 
Er zijn er waarschijnlijk een paar die deze ondertekening 
herkennen, we draaiden vroeger onze namen om!  
Enkele jaren geleden vroeg nog iemand:  
Hé, klots hoe gaat het met jou?” 
Nu, meer bekendheid hoef ik niet… 


