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Van de bestuurstafel. 
 

De vakanties staan voor de deur en het weer wordt al beter. 
De Beijerlandsche Berichten ligt nog net op tijd op de deurmat. 
 
Het afgelopen half jaar is er veel werk verzet in of voor het archief.  
Toch lopen we steeds tegen het probleem op dat er te veel werk is voor te 
weinig mensen.  
Graag willen wij meer archiefstukken digitaal kunnen opbergen. Dus zijn we 
op zoek naar mensen die archiefstukken willen digitaliseren.  
Het voordeel is dat u dit werk thuis kunt doen op een tijdstip dat u het beste 
past. 
Daarom vragen wij u, heeft u de mogelijkheid om te digitaliseren, meld u aan 
bij een van de bestuursleden. 
 
Op 9 september staan we weer tijdens open monumentendag/jaarmarkt met 
een kraam in het centrum, ook daar is nog plaats voor enige leden die een 
uurtje bij de kraam willen staan. 
Kortom genoeg werk aan de winkel. 
 
Volgend jaar 2018 is het 450 jaar geleden dat de stichter van ons dorp, 
Lamoraal van Egmond, is onthoofd op de Markt in Brussel.  
Samen met de graaf van Horne, Philips de Montmorency.  
Met o.a. Zottegem, Egmond, Weert willen wij deze twee heren, die hebben 
gestreden voor Godsdienstvrijheid, volgend jaar gedenken.  
Een groep van vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten zijn in 
april vorig jaar al een keer bijeen geweest voor de organisatie van de 
activiteiten. Op 11 mei j.l. hebben deze mensen de vergadering hieromtrent 
weer bijgewoond.  
 
Wij wensen u en de uwen een goede vakantie toe en vergeet vooral niet,  
als u dit nog niet heeft gedaan, even uw mailadres door te geven aan de 
secretaris.  
Dan kunnen wij u beter op de hoogte houden van de verenigingsactiviteiten.  

 
 

Het bestuur 
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Onrustige tijden in het Raadhuis 

Door Pieter Jan in ’t Veld 
 

In 1893 is burgemeester Anthonie van Baak, bij Koninklijk Besluit van  
27 oktober 1893, no. 29, ontslagen als burgemeester van Oud-Beijerland.  
Dit wegens herhaaldelijk gebruik van “sterkedrank”.  
In Oud-Beijerland was er in die tijd een liedje over de burgemeester met de 
volgende tekst: 

“Tara boem diejee, 
Van der Linden lust- er twee, 
en Wonink lust-er zes, 

Van Baak een hele fles” 
 

        (van der Linden en Wonink zijn de veldwachters in die tijd). 
 

Gelijktijdig is er in Oud-Beijerland een vacature van gemeentesecretaris.  
De gemeenteraad benoemd de ontslagen burgemeester in die functie.  
 
In een ambtsbericht van de commissaris van de Koningin, mr. C. Fock,  
aan de minister van Binnenlandse Zaken, mr. J.P. R. Tak van Poortvliet,  
van 22 november 1893, no. 170 krijgen we meer informatie over de toestand 
in ons dorp. 
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“Oud-Beijerland is een verdraaid moeilijke gemeente. De raad bestaat voor 
het grootste gedeelte uit antirevolutionaire leden en slechts een viertal 
gematigde liberale leden worden daarin aangetroffen.  
Eigenaardige moeilijkheden doen zich in die gemeente voor.  
De raad heeft nu bij meerderheid van stemmen des wegens dronkenschap 
ontslagen burgemeester uit medelijden tot secretaris benoemd.  
Dit maakt de positie van de nieuwe burgemeester niet bepaald aan- 
genaam. Ik verwacht echter dat de heer Van Baak evenmin als secretaris zal 
nalaten misbruik van sterken drank te maken als hij als burgemeester heeft 
gedaan en hij dus vroeger of later ook uit die betrekking ter zake van 
dronkenschap zal worden ontslagen.  
De heer Van Baak is sedert jaren een bepaald dronkaard.  
Bovendien is de welstand in Oud-Beijerland verre van rooskleurig.  
De bevolking leeft voor een goed deel van de vlasindustrie. Sedert een paar 
jaar is de oogst mislukt en de bereiding van vlas, het zogenaamde rotten, 
schijnt men in België beter te kunnen doen dan bij ons. 
Het gevolg daarvan is dat er veel werklozen zijn, die zich aansluiten aan een 
troepje socialisten, die zich in Oud-Beijerland bevinden en die ontevreden en 
een slechte geest aankweeken. Daarbij komt dat onder een niet 
onaanzienlijk deel der bevolking een dolerende geest heerscht, die de 
naleving van wetten als op de vaccine, op besmettelijke ziektes, op het 
onderwijs enz. tracht te bemoeilijken of tegen te gaan. Er moet dus iemand 
tot burgemeester worden benoemd die tact heeft en die goed op de hoogte 
van de gemeenteadministratie is, ten einde te voorkomen dat de wegens 
dronkenschap weggejaagde burgemeester als secretaris den baas spelen”. 
 
Na een aantal sollicitanten de revue te laten passeren geeft de commissaris 
van de Koningin aan dat zijn eerste keus is:   
“Adrianus van Lith, commies ter secretarie van Deventer, ongeveer 30 jaer 
oud., omtrent wie ik zeer gunstige informatie heb ontvangen, zowel van de 
waarnemend commissaris van de Koningin in Overijsel als van de 
burgemeester van Deventer.  
Sedert juni 1879 is de heer Van Lith werkzaam ter secretarie. Vroeger was 
hij ambtenaar in Hilversum en heeft het examen van aspirant secretarissen 
met goed gevolg afgelegd.  
Hij zal den administratie goed en node kenne.  
Hij is zoon van wijlen een burgemeester uit Noord-Holland, is niet geheel 
onbemiddeld, gedraagt zich fatsoenlijk en gaat steeds met jonge lieden uit 
beschaafde stand om. 
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Bij Koninklijk Besluit van 28 november 1893, no. 22 volgt de benoeming van 
Adrianus van Lith als burgemeester van Oud-Beijerland. Hij wordt op 8 
december 1893 geïnstalleerd. 
Wie was deze Adrianus van Lith? Hij is geboren op 11 december 1863 in 
Uitgeest en komt uit een geslacht van burgemeesters. Zijn overgrootvader, 
zijn grootvader en vader waren allen burgemeester van Uitgeest. Zijn broer 
Antonie zou de lijn in Uitgeest voortzetten. Terwijl zijn andere grootvader Jan 
van Lith, burgemeester van Bennebroek was. ( beide grootvaders waren 
broers). 
Volgens de volkstelling van 1890 telt Oud-Beijerland 5280 inwoners, 
bestaande uit 1141 gezinnen. De kerkelijke samenstelling is 4520 inwoners 
Nederlands Hervormd, 245 Chr. Gereformeerd en 95 Rooms-Katholiek. 
Of de negatieve verwachting van de commissaris van de Koningin over Van 
Baak zijn uitgekomen is niet achterhaald. De notulen van de vergaderingen 
van het college van B&W, alsmede van de gemeenteraad geven hier geen 
informatie over. 
Er is waarschijnlijk weinig fantasie nodig om je een beeld te schetsen van 
het dagelijks reilen en zeilen in het raadhuis. Er is een burgemeester, een 
ontslagen burgemeester als secretaris en slechts  enkele ambtelijke 
medewerkers. De gemeenteraad bestaande uit notabele, 6 Antirevolu-
tionaire en 4 Liberale over het algemeen behoudende en lang zittende 
raadsleden, die ook in de kerk en het armenbestuur vooraanstaande 
functies bekleden.  
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Kortom lieden waarvan velen afhankelijk zijn en het dorp door en door 
kennen. Dan ben je als burgemeester, 30 jaar en ook ongehuwd, wellicht in 
hun beleving “een broekie”. 
Wat we wel hebben achterhaald over Van Baak is dat hij bestuurlijk een 
grote staat van dienst heeft. Hij was eerder gemeentesecretaris in 
Nieuwerkerk a/d IJssel, burgemeester van Kethel en Spaland en vijf jaar 
burgemeester van Oud-Beijerland. Na zijn burgemeesterschap  heeft Van 
Baak veel betekend voor het Christelijk onderwijs in het dorp. Secretaris Van 
Baak krijgt op zijn verzoek op 1 november 1905 eervol ontslag als secretaris 
en is vertrokken naar Buurmalsen. 
Maar hoe is het verder gegaan met burgemeester Adrianus van Lith?  
Hij trouwt op 4 mei 1900 in Apeldoorn met Arnolda Geertruida Krol.  
Het echtpaar krijgt 2 zonen Adrianus Pieter op 26 juni 1901 en Pieter Diderik 
Adrianus op 20 juni 1904. 
Ondanks dat burgemeester Van Lith in 1905 is herbenoemd waarbij de 
commissaris van de Koningin opmerkt in zijn voordracht “herbenoeming acht 
ik in het belang der betrokken gemeente wenschelijk” 
Er moet toch iets aan de hand zijn in ons dorp. In de raadsvergadering van  
3 september 1907 is een ingekomen stuk met de inhoud: “een misive van 
den heer commissaris van de Koningin in deze provincie d.d. 26 augustus 
1907, no. 2735 bericht dat aan de burgemeester een maand verlof verleend 
is ingaande 28 augustus 1907”. In die maand zijn er geen 
collegevergaderingen volgens het notulenboek. 
Op 23 oktober 1907 schrijft burgemeester Van Lith aan de Koningin zijn 
ontslagbrief en geeft de volgende reden voor zijn ontslag op: 
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 “dat zijn echtgenoote en zijn oudste zoontje steeds sukkelende zijn doordat 
zij beide niet bestand zijn tegen de vochtige atmosfeer van een platteland. 
Dat de geraadpleegde medici van oordeel zijn dat eene genezing 
waarschijnlijk te verkrijgen is in een droge streek”. 
 
Op 4 november 1907 schrijft de commissaris van de Koningin mr. J.G. Patijn 
aan de minister van Binnenlandse Zaken mr. P. Rink:  
“hoewel zijn werkkring te Oud-Beijerland niet altijd gemakkelijk is gemaakt is, 
heeft hij steeds naar zijn beste vermogen de belangen der zijne zorgen 
toevertrouwde gemeente behartigd”. 
 
Per 15 november 1907 wordt hem eervol ontslag toegekend met de 
dankbetuiging voor de door hem bewezen diensten. 
In de notulen van het college op 15 november staat slechts 
“burgemeesterplaats vacant”. verder wordt er geen enkele wijze zowel in het 
collegeverslag als in het raadsverslag melding gemaakt van het ontslag van 
de burgemeester. Op 14 november nog een kort briefje van Adrianus van 
Lith met de passage “ik neem deze gelegenheid te baat daar de tijd mij 
ontbreekt het persoonlijk te doen afscheid te nemen en de wensch uit te 
spreken dat het de gemeente Oud-Beijerland goed moge gaan. 
De ambtenaren die mij het zijn alhier gemakkelijk hebben gemaakt zeg ik bij 
deze hartelijk dank”. 
In het Nieuwsblad voor de Hoeksche waard schrijft Dr. Hers een ingezonden 
brief tot afscheid: 
“de leden van de raad mogen voor zich, in hun binnenste uitmaken of ZE.A. 
het gezag heeft hoog gehouden, de ambtenaren en werklieden die onder 
hem hebben gearbeid, moeten beslissen of hij een rechtvaardig en goed 
heer is geweest. Ik wensch alleen namens vele stillen in de gemeente, 
waartoe ook ik ben gaan behooren, te getuigen dat de heer Van Lith niet 
slechts hoog en rechtvaardig, maar ook welwillend en behulpzaam is 
geweest”. 
Het blijft een raadsel wat nu de echte reden is dat Adrianus van Lith zijn 
ontslag indient als burgemeester, de ingezonden brief van Hers geeft alleen 
maar meer stof tot nadenken. Maar dat het  gelet de beschikbare informatie 
moet het niet eenvoudig zijn geweest, dat mogen duidelijk zijn. 
Het gezin Van Lith vertrekt naar Haarlem, kort daarop vertrekken zij naar 
Bloemendaal, en later naar Heemstede. In het telefoonboek van Haarlem 
komen wij hem nog tegen als secretaris van het gesticht “Meerenberg” in  
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Bloemendaal. Later in het adresboek van Haarlem staat hij geregistreerd als 
administrateur. 
Adrianus van Lith overlijdt op 11 december 1937 in Den Haag. 
Hoe de politieke situatie in Oud-Beijerland was in die tijd, blijkt ook uit het 
verhaal dat de opvolger van Adrianus van Lith, de burgemeester van Vianen 
Aleidus Cornelis de Vries Broekman niet door een wethouder, maar door de 
veldwachter van de stoomtram werd gehaald om in het raadhuis te worden 
geïnstalleerd. 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r. Burgemeester Van Lith, de zonen Pieter Diederik en Adrianus Pieter  
en mevr. Van Lith- Krol. 
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De Bijl 
Door Pieter Jan in’t Veld 

 

In dit artikel gaat het over het ontstaan van de zgn. “oude Bijl”, dus het 
gedeelte met de huisnummers 4 t/m 11.  Volgens de Kadasterkaart van 
1820 was dit een boomgaard met als Kadasternummer 636. 
Volgens de oorspronkelijk aanwijzende tafels van 28 juli 1829 is dit perceel 
in eigendom van de op 10 november 1774 geboren rentmeester Willem 
Gibo. Willem Gibo was een vermogend man met veel bouwgrond in en om 
ons dorp. Tevens Dijkgraaf van de polder Oud-Beijerland van 1840- 1858, 
lid van de gemeenteraad van 1813- 1855. Hij was getrouwd met Elizabeth 
Jochemsdr. van der Werf.  
De bovengenoemde boomgaard liep door vanaf de Oost Voorstraat tot huize 
“Vredenstein” (naast de RK-kerk).   
Willem Gibo overlijdt kinderloos op 20 oktober 1858. 
Willem Gibo en Elizabeth Jochemsdr. vander Werf hadden bij testament 
bepaald dat hun omvangrijke bezit zoveel mogelijk intact moest blijven.  
Zij benoemden bij testament hun achternicht Aagje van Straten als 
universeel erfgenaam van al hun bezittingen. Aagje en haar echtgenoot 
Pieter Hoogenboom worden door het echtpaar Gibo capabel geacht om het 
omvangrijke bezit als blijvend geheel te beheren. Zij moeten wel van de 
opbrengst een groot aantal legatarissen een levenslange lijfrente uitkeren. 
Toch gaat er van het bezit op verschillende tijdstippen stukjes af.  
Pieter Hoogenboom stelt in 1865 een gedeelte van de boomgaard “de Bijl” 
ter beschikking  voor de bouw van de armenhuisjes.1  

Advertentie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 

 
1 “kerkelijk Oud-Beijerland”                 pag. 75, M.H.A. van der Valk. 
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Dit is het gedeelte waar nu de Abel Tasmanstraat ligt. In 1900 zal Aagje van 
Straten een groot deel van het “Kraaijenbosch” uit het bezit van Willem Gibo 
verkopen aan de gemeente voor de ontwikkeling van het eerste bedrijven-
terrein aan de Oostkade. 
Op 13 januari 1881 wordt het overige gedeelte van de boomgaard “De Bijl” 
verkocht aan de timmerman/architect Pieter Smit Fopz. en Willem 
Bottenberg, directeur van de cementfabriek. 
Waarschijnlijk hadden deze twee heren in 1880 al zeggenschap over de 
gronden. Dit kunnen wij opmaken uit het feit dat zij dit perceel al ter verkoop 
aanboden aan de gemeente voor de bouw van het Kantongerecht. 
In 1881 beginnen de eigenaren van de grond met de verkoop van de 
percelen. De aanduiding van de percelen in de notariële akten wordt 
omschreven als “staande en gelegen aan de Lange Voorstraat/op de Bijl”.  
Eerst in 1881 werden de huisnummers 7 en 8 gebouwd, in 1882 gevolgd 
door huisnummer 6 en 9, in 1884 huisnummer 10 en in 1887 huisnummer 5. 
Huisnummer 4 werd als laatste gebouwd in opdracht Pieter Smit Fopz. en 
bedoeld voor de verhuur.  
De oude Bijlschool tussen de Bijl en de Vlietkade werd gebouwd in 1882 
door Willem Bottenberg.  
Zonder hier bewijs van te hebben lijkt het erop dat de heren Smit en 
Bottenberg bedongen hebben bij de verkoop van de grond dat zij zelf de 
woningen mochten bouwen. Als we kijken naar de architectuur van de 
woningen 5 t/m/ 11 zie je ondanks de onderlinge verschillen dat zij toch een 
bepaalde eenheid uitstralen. 
In het bevolkingsregister van 1876-1894 worden de woningen aangeduid als 
wijk B no. 66 met toevoeging van een letter. Als er later weer een pand 
wordt gebouwd dan wijzigen ook vervolgorde van de letters weer.  
Wijk B no. 66a wordt dan weer wijk B no. 66b. 
 
De naam Bijl is officieel toegekend bij raadsbesluit van 1 augustus 1917, 
maar wordt in het bevolkingsregister van 1885-1894 al genoemd. De naam 
Bijl is afgeleid van een boomgaard die hier vroeger lag en “de Bijl” werd 
genoemd. Waarschijnlijk had de boomgaard de vorm van een bijl.2 
Overigens op de eerdergenoemde Kadasterkaart van 1820 is het een recht 
perceel, dus deze naam moet van een oudere datum zijn.                                                                                    

 

                                                                 

 
2 “straatnamen van Oud-Beijerland” pag. 12, J. Schipper. 
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Bijl 6 en verder - 1983 -  
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Restauratie van een boek 

Het bestuur. 

 
Tijdens onze ledenvergadering van 16 februari jl., waarvan in de vorige 
“Beijerlandsche Berichten” al verslag is gedaan door Dineke Dijkshoorn. 
Hierin heeft u kunnen lezen dat wij voor het 20-jarig bestaan van onze 
vereniging van wethouder Van Waveren, namens de gemeente, een cheque 
mochten ontvangen van € 200, --.  

 
In ons archief is aanwezig het complete archief van Dr. J.F. Ph. Hers. 
In het archief is ook het boek dat Dr. Hers kreeg in 1906 bij zijn 25-jarig 
jubileum als arts in ons dorp:  
“namens patiënten, vrienden en vereerders”.   
Het boek heeft in de loop van de jaren veel geleden en had vele gebreken, 
zoals de bekende “rode rot” van het schapenleer, er ontbraken stukken van 
de leren kaft en de bandrug was beschadigd.  
Kortom het boek verkeerde in een slechte staat. 
Het bestuur besloot toen dat dit een goede gelegenheid was om het 
ontvangen bedrag in te zetten voor de restauratie van dit bijzondere 
gedenkboek.Het boek is nu bij de restaurateur en wij hopen dat het medio 
juli weer in het archief aanwezig is. 

Patiëntenboek, cover  Patiëntenboek, titelblad 
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Literaire vingeroefeningen van Dr. Hers. 

 
Van Anna Hers weten we dat zij schrijfster was van meisjesboeken, maar 
van haar vader de befaamde Oud-Beijerlandse huisarts Dr. J.F .Ph. Hers 
weten we dit niet. Maar in ons archief bevinden zich een aantal nooit eerder 
gepubliceerde literaire vingeroefeningen van zijn hand. 

Is hij geïnspireerd door zijn dochter of heeft zij het van hem.  

 
Radicale politiek 

 
Twee jaren zijn voorbij gegaan. Frans van Marle is een publiek persoon 
geworden. Hij heeft gelezen [lezingen gehouden], brochures geschreven, 
gedebateerd in kiesvereenigingen. Men heeft hem besproken in couranten, 
uitgeteekend in tijdschriften, zijn portret verkocht in boekwinkels. Men erkent 
hem als de vertegenwoordiger van nieuwe ideeën, als de voorlooper 
van eene nieuwe richting. 
Frans kan tevreden zijn. En toch is hij het niet. Zorg dat gij sterk genoeg zijt 
om het te winnen, had oom gezegd. Frans twijfelt weleens. Het eerste jaar 
was alles goed gegaan. Hij had gelezen in Den Haag, Utrecht, Haarlem. 
Overal toejuichingen. Men had aan zijn lippen gehangen, hem toegejuicht, 
gelukgewenscht met zijn succes. Het tweede jaar was het minder goed 
gegaan, hij had wel op nieuw gesproken voor volle zalen, men had hem wel 
weer even als het eerste jaar toegejuicht en in de couranten bewierookt, 
maar toch er was verandering gekomen. Vele personen die hij het eerste 
  

Advertentie: 
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jaar had opgemerkt en op wier tegenwoordigheid hij vooral prijs had gesteld 
waren weggebleven, andere nieuwe menschen waren in de plaats gekomen. 
Hij vreesde weleens dat men meer uit nieuwsgierigheid dan uit sympathie 
met zijn beginselen naar hem luisterde. Hij had onder zijne toehoorders 
enkele personen zien geeuwen, anderen telkens van ongeduld zien gaan, 
tweemalen was het gebeurd dat mannen van invloed onder zijne lezing 
waren heengegaan. Zeker het waren kleinigheden, het was eigenlijk 
natuurlijk dat mannen van invloed zijn theorie die op het breken van die 
invloed gericht was niet wilden aanhooren. Toch had het hem zeer gedaan. 
Maar het was erger geworden. Hij had ook in kleinere plaatsen gelezen. 
Belangstelling genoeg, aan toejuichingen geen gebrek, men had hem 
volgestopt met roode wijn, vetgemest met lekker eten, bewierookt met 
champagne. Of men hem echter begrepen had en of men indien dit het 
geval was neiging had de toegejuichte beginselen toe te passen in de  
praktijk betwijfelde hij. Eens was het gebeurd dat vier dikke graankoopers, 
nog wel zijne gastheeren, onder de lezing, terwijl hij op sarcastische wijze de 
misstanden der maatschappij geselde, voortdurend gelachen hadden.  
Zij hadden de ernst van zijn betoog voor kortswijl [scherts] gehouden. 
Ernstiger verschijnselen hadden zich voorgedaan. Een katholiek blad, een 
blad van invloed, had gewaagd van theorieën waarvan het uitspreken 
misdaadig is. Het had betoogd dat het plegen van strafbare handelingen 
dikwerf minder misdadig is dan het uitspreken van redevoeringen als tegen- 
woordig door jongelieden plachten gehouden te worden. Eene bedekte 
toespeling dat er onder die jongelieden waren die hunne lading onder de 
vlag van naam, knapheid en fortuin naar binnen smokkelden, had duidelijk 
gemaakt wie bedoeld werd. Zeker, die bestrijding was het bewijs dat de 
theorieën van Frans doel troffen, toch hinderde het hem. 
‘En hebt gij nu al eens eene volksvoorlezing gehouden’, vraagt Jan de Hoop 
aan Frans als beide heeren onder eene sigaar en een glas wijn op de 
studeerkamer van de laatste gezeten zijn. Jan de Hoop is rechter, heeft 
eene lieve vrouw en twee lieve kinderen, heeft aanzien door zijn verstand, 
achting om zijn karakter. 
‘Zeker’, zegt Frans, ‘reeds driemalen, tweemaal in Den Haag, eens te 
Amsterdam.’ 
‘En hoe bevalt je dat?’ 
‘Best, men luistert naar mij, de menschen ernstig, ze begrijpen mij.’ 
‘En wat leert gij ze?’ 
‘Ik wijs ze op de misstanden der maatschappij, op de ellende die er 
heerscht, op den strijd tusschen kapitaal en arbeid.’ 
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‘En welke middelen wijst gij aan tot verbetering?’ 
‘Och van alles, algemeen kiesrecht, normale arbeidsdag, gemeenschappelijk 
landbezit.’ 
‘En meer niet?’ 
‘Ja ik wijs ze op het ideaal der toekomst als alle privaat bezit zal zijn 
afgeschaft, als de staat alles zal bezitten en alles zoo zal verdeelen dat ieder 
krijgt wat hem toekomt.’ 
‘Juist wat hem toekomt, derhalve de deugd beloond de ondeugd bestraft, 
precies als in de ouwerwetsche romans.’ 
‘Nu ja dat nou niet maar toch in ieder geval eene maatschappij waarin 
menschen die hoog staan door verdiensten van hart of verstand den zetel 
krijgen die hen toekomt.’ 
‘En wat zeggen uwe menschen daarop?’ 
‘Zij vinden het zeker mooi. Zeker is het dat ook niet. Is het dan niet 
ongelukkig dat zoovele menschen die hoog staan gedoemd zijn door 
omstandigheden eenen lageren rang in de maatschappij in te nemen.’ 
‘Och’, zegt Jan, ‘het is inderdaad jammer dat groote verstanden veelvuldig 
niet tot hun recht komen maar of in de door u geschetste maatschappij het 
karakter en het hart wel tot behoorlijke ontwikkeling zou komen, betwijfel ik. 
Mij is geleerd dat juist door tegenspoed en 
treurige omstandigheden de adel van den mensch het beste tot zijn recht 
komt. Uwe nieuwe maatschappij zou vervelend zijn.’ 
‘Ja’, zegt Frans, ‘gij hebt goed praten. Gij hebt een goed inkomen, zijt 
gelukkig getrouwd en eene mooie positie. Gij weet niet wat tegenspoed is.’ 
Op eens wordt er op de deur geklopt en laat de meid drie heeren binnen. Zij 
zijn verschillend van voorkomen, de eene is kort en dik, oudachtig, een rood 
gezicht, lachend voorkomen, de tweede is van middelbare leeftijd, lang en 
mager, heeft stijve korte zwarte bakkebaarden, een grooten neus en inge-
vallen wangen. Hij smekt telkens met de lippen. De derde is jong, draagt 
een fantasiekostuum, kortgeknipte haren, donkergele handschoenen. De 
drie heeren buigen ieder op verschillende manier. Frans en De Hoop staan 
op. Het drietal treedt nader, buigt nog eens en rijst weer overeind. 
‘Heb ik het genoegen de heer Van Marle te spreken’, zegt de jongste, terwijl 
De Hoop ondertusschen weer is gaan zitten. ‘Juist’, antwoordt Frans, ‘en wie 
heb ik het genoegen?’ Het jonge mensch keert zich naar den magere die 
zich in positie stelt. ‘Dan heb ik de eer aan u voor te stellen Herman 
Lapidoth, van beroep horlogemaker, woonachtig te Knollendam.’ 
Lapidoth buigt, kucht even en steekt met sierlijke zwaai Frans de rechter-
hand toe die beleefd wordt aangevat. Het jonge mensch keert zich daarop  
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naar de dikke, deze lacht minzaam, knikt eens vriendelijk, haalt een grooten 
zijden zakdoek uit den zak en snuit zijn neus. ‘En dit mijnheer v. Marle is 
Steven Zwakhals, van beroep houtkooper en eveneens woonachtig in de 
gemeente Knollendam.’ Zwakhals neemt de uitgestoken hand van Frans en 
schudt hem driemalen erg hartelijk. 
‘En ik mijnheer v. Marle’, zegt het jonge mensch terwijl hij een buitengewoon 
diepe buiging maakt, daarna zijn jas dichtknoopt en zijn rechter hand op de 
borst legt, ‘heb de eer u mij voor te stellen als Adolph La Rou, van beroep 
wijnkooper en voorzitter der radikale kiesvereeniging Per aspera ad astra 
[Naar de sterren door moeilijkheden] te Knollendam. De kiesvereeniging 
heeft u geproclameerd, met algemeene stemmen geproclameerd mijnheer 
van Marle tot candidaat voor de 2e Kamer der St.-Gen. en ons de eervolle 
opdracht gedaan u hiervan mededeeling te doen en u te verzoeken of gij  
bereid zijt aan onze roepstem gevolg te geven. Uwe beginselen mijnheer 
van Marle worden in ons district ten hoogste gewaardeerd en wij twijfelen 
niet of gij zult met groote meerderheid eenen zetel verwerven in dat hooge 
staatslichaam waar iemand van uwe zeggingskracht in staat zal zijn de 
verhevenheid onzer beginselen tot hun recht te doen komen en de 
Nederlandsche natie te doen zien mijnheer van Marle dat dat…’ ‘Bravo’, 
roepen mijnheer Lapidoth en Zwakhals en als Le Rou nog meer wil zeggen 
haalt Lapidoth een groot papier uit zijnen zak, slaat dit uit en reikt dit met 
plechtigen ernst aan Frans. 
‘En dit mijnheer v. Marle is als het ware de oorkonde van uwe candidatuur. 
Gij leest er de namen in van alle leden onzer kiesvereeniging.’ 
De Hoop kijkt naar Frans, Frans kijkt naar De Hoop en verzoekt de heeren te 
gaan zitten, terwijl hij hen eene sigaar reikt en een glas wijn inschenkt die Le 
Rou voor goed prijst. 
‘En denken de heeren dat er kans is van slagen’, vraagt Frans. 
‘Zeker’, is het antwoord, ‘zeker maar gij moet komen spreken, herhaaldelijk, 
ook in de buitengemeenten.’ 
‘In de buitengemeenten’, vraagt De Hoop. 
‘Zeker mijnheer, zeker’, zegt Zwakhals, ‘juist de buitengemeenten. Onze 
gemeente is groot, er wonen wel 5000 menschen, verlichte menschen 
mijnheer, allemaal radicalen, maar de buitengemeenten, die moeten 
opgepord worden, daar kent men de nieuwe weg nog niet, maar als men ze 
kent, als ze mijnheer v. Marle hooren, neen maar je zult eens wat zien, zij 
stemmen er allemaal, geen vrees hoor.’ En Zwakhals drinkt zijn glas uit en 
lacht minzaam. 
‘En zoudt gij werkelijk denken dat ik veel hoorders zou hebben als ik sprak.’ 
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‘Dat kan ik u verzekeren’, zegt Le Rou. Nou dat is ook een vraag, denkt 
Lapidoth terwijl hij smekt tweemalen achter elkander. 
‘Nu mijneheeren dan zal ik mij 24 uren bedenken en u laten weten of ik al 
dan niet kom lezen. Gij zoudt mij genoegen doen mij de beslissing over het 
al of niet aannemen der candidatuur tot na de lezing te doen aanhouden.’ 
‘Mijnheer v. Marle wij zijn u dankbaar’, zegt Le Rou terwijl hij opstaat. 
Zwakhals en Lapidoth staan op, het drietal buigt, geeft handen en verdwijnt. 
‘En gaat gij daar lezen’, zegt De Hoop terwijl hij zijn jas aantrekt. 
‘Ik denk ja’, is het antwoord. 
‘Gij moet het weten, nu ik ga naar huis, mijne vrouw heeft gevraagd of gij 
zondag komt eten, Kees komt ook en verder twee logeetjes van mevr. v. 
Roon, twee allerliefste meisjes. Doet gij het?’ 
‘Mag ik het u morgen zeggen’, is het antwoord, ‘ik heb nog zooveel te doen.’ 
‘Nu bonjour.’ ‘Adieu.’ 
Veertien dagen later leest Frans te Knollendam. De groote zaal van De 
Vergulde Roskam isgevuld met bezoekers, Boeren, burgers en buitenlui. Er 
zijn liberalen, antirevolutionairen, katholieken, radicalen, onverschilligen. 
Van de laatsten het meest, als de belasting maar minder wordt, de rest kan 
ze niet schelen. Frans spreekt goed met overtuiging over algemeen kies- 
recht, eetrecht, den normalen arbeidsdag. Men luistert naar hem, men knikt 
goedkeurend, hij spreekt zo mooi. Luid applaus als hij klaar is. 
‘Verlangt iemand te debatteeren’, zegt de voorzitter. Er staan twee mannen 
op, twee liberalen, vierkante koppen, gladgeschoren gezichten, brutale 
monden. Zij kennen Frans, Frans kent hen. Zij houden van Frans, meer dan 
van Knollendam, Frans weet het, toch zullen zij hem bestrijden, de politiek 
gebiedt het.  

Advertentie: 
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En zij bestrijden hem, kalm maar zeker, het zijn argumenten die zij bij 
brengen, geen klanken, argumenten ontleend aan feiten, niet aan 
illusies. En zij slaan Frans met kracht, met klem. Zij worden zelfs boos, ze 
doen ten minste zoo, zij werpen zelfs couranten op de grond. Frans voelt dat 
hij het verloren heeft, de vergadering laat het merken. De laatste sprekers 
worden stormachtig toegejuicht. Allen verlaten de zaal. 
‘Als er me nou ooit iemand is tegengevallen’, zegt Lapidoth ’s avonds bij het 
ontkleeden tegen zijne vrouw, als hij de galgen [bretels] van zijn broek 
losmaakt, ‘dan is het die v. Marle geweest. De notaris heeft hem geslagen, 
geslagen hoor, zoo plat als een gulden.’ 
‘Vader’, zegt zijn vrouw, ‘legt die nieuwe borstlap op je borst, je hoest zoo.’ 
Vader doet dit, zet zijn slaapmuts op en kruipt onder de wol. Tien minuten 
later is hij alle politiek vergeten, hij snorkt. 

 
De lang aangekondigde partij van mevrouw Van Holst zou eindelijk 
doorgaan. Eerst had het niet gekund vanwege de influenza, daarna wegens 
een plotseling sterfgeval in de familie, toen weer door het onverwacht vertrek 
van een der dienstboden, die het door incompatibilité d’humeur met 
mevrouw niet langer in huis had kunnen houden. Maar nu zou de partij 
plaats hebben. 
Er waren 12 menschen gevraagd. Daar zaten in de eerste plaats mijnheer 
en mevrouw V.d.Werf. Mijnheer met een gekleede jas naar de laatste snit, 
een bloemtuiltje in het knoopsgat, een onbeschrijfelijke glimlach om de 
lippen, een onzichtbare maar wel riekende nevel van patchouli [soort 
wierook] om zijn geheele persoonlijkheid. Mevrouw met een gezichtje zoo 
naïef en onschuldig of er geen hondenjagende monsters in de wereld waren. 
Dan de dokter en zijn zusje, beiden op hun zondagsch, met vriendelijke  
gezichten. Verder de heer V.d. Jagt, gepensioneerd kapitein bij de genie en 
een brave man. Hij had stelselmatig alle illusies onderdrukt, eerst om eene 
oude moeder en toen om eene zieke zuster op behoorlijke wijze naar hun 
graf te brengen en toen dit geschied was, was hij te oud geworden om die 
illusies weer op te graven. Hij leefde als vrijgezel van zijn pensioen en van 
een klein kapitaaltje wat hij door erfenis en spaarzaamheid verkregen had. 
Hij had veel gestreden, niet tegen soldaten maar in den zin van Salomo als 
deze zegt dat hij die zichzelf overwint sterker is dan degene die een stad 
inneemt. Dan de ontvanger en zijne vrouw. De ontvanger dun, lang, 
flegmatisch en leuk, mevrouw kort, dik, sanguinisch [vurig, energiek] en 
druk. De veelsprekende mond was door het geheele dorp bekend, het 
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huishouden van den ontvanger was er op ingericht. Mijnheer kon niet goed 
ontvangeren, de meiden hun werk niet doen, de kanarievogel zat droomerig 
te kijken, als de ratel van mevrouw stilstond. Het ging er mee als met de klok 
die men hoort als hij stilstaat. 
Eens had het stilstaan van den mond het huishouden in de war gebracht. 
Mijnheer was beroemd wegens zijne gave in het koken van biest [melk van 
de koe na het kalven]. Hij kon zoo goed roeren dat geen druppel melk 
schifte. Eens op zekere avond was hij in de keuken bezig. Hij had een lange 
pijp in de mond waarvan de kop rustte in een sleedje dat op den schoor-
steen stond. Hij roerde dat het een lust was, alles op de maat van den ratel 
van zijne wederhelft. Op eens hield die op. Mevrouw moest niezen, het 
niezen wou niet lukken, gedurende die tijd kon zij niet praten, de ontvanger 
raakte van de wijs en… de biest schiftte. 
Men zegt dat de ontvanger tig jaren na dato nog kippenvel kreeg als hij 
dacht aan de vele woorden die er die avond over de geschifte biest waren 
vuilgemaakt. 
Dan was er de burgemeester en zijne vrouw, aardige menschen, ouders van 
zes lieve vlugge kinderen en de vraagbaak van geheel de gemeente. Verder 
de dominé, volgens sommigen irenisch [verzoenend], volgens anderen 
ethisch, volgens derden evangelisch. Hij at goed en zat naast mevrouw V. 
Holst. Mevrouw deed weinig aan den godsdienst maar koesterde de 
priesters. En deze priester had iets bijzonders. Hij had altijd veel menschen 
in de kerk, vooral vrouwen. Men zeide dat dit kwam vanwege zijn talent, de 
ontvanger beweerde vanwege zijn persoon. Hij had breede kaken, sterke 
tanden, breede schouders, hij inspireerde volgens den ontvanger meer door 
het vleesch dan door den geest. 
‘Ja mevrouw, u hebt gelijk, de mindere stand is bedorven, totaal bedorven, 
de zedeloosheid is ontzettend, de helft van alle jongens en meisjes, 
vooral van de laatste, die van het platteland naar de stad gaan, gaat den 
verkeerden weg. Het verwondert mij niets dat Kaatje die bij u gediend heeft 
ook bedorven is geworden. Maar hoe kan het ook anders mevrouw, er is 
geen godsdienst meer, de godsdienstige opvoeding wordt verwaarloosd.’ 
‘Juist dominé’, zegt mevrouw terwijl zij plechtig naar haar servet kijkt. 
‘Och ontvanger, wat zal ik u zeggen’, zegt de heer V.d. Jagt, ‘de jongen 
heeft goed gestudeerd, hij deed vlug zijne examens, was betrekkelijk gauw 
klaar. Maar hoe gaat het, meer intellect dan karakter, een verkeerde vrouw, 
veel te hoog in hare wapens1, altijd de groote lui nadoen, pasteien willen 
eten en maar krentenbrood kunnen betalen, ja nu zitten ze vol schuld, geen 
vrienden en mevrouw vol zenuwen.’ 
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‘Ja’, zegt de ontvanger, ‘in mijn tijd was het anders niet waar Koosje. Toen 
waren alle vrouwen tevreden met hun stand, met hun man, met hunne 
kinderen, met alles, maar nu.’ 
Koosje lacht tegen hem. ‘Neen maar mijn kind’, zegt ze tegen het zusje van 
de dokter, ‘als je toch eens wist zoo’n lieve man als ik heb, toch zoo’n goeie, 
altijd zoo opgeruimd en zoo tevreden, dat meent ie nou wat hij zegt, heusch 
zooveel houdt hij nu van me. Hoor eens kind, ik hoop dat jij geen mindere 
man krijgt. Toe dominé schenkt ze nog eens in, ik geloof dat u de heele 
flesch alleen wilt houden.’ De dominé schenkt, het zusje dankt vriendelijk. 
‘Och neen’, zegt mevrouw v.d. Werf, ‘ik zeg tegen Guust, laten wij het nu 
dezen winter maar niet doen, wij zijn dezen zomer pas naar Zwitserland 
geweest en gaan het volgend jaar naar Londen, ik had nu niets geen lust om  
dezen winter naar Parijs te gaan, ik word ook een beetje bang om te reizen, 
het wordt zoo onveilig op de spoorwegen. Niet waar Jo, verleden jaar 
reisde je met twee geladen revolvers. Och god ja, die goeie Jo met twee 
geladen revolvers. En dan die arme honden, die moesten dan zoo alleen 
thuisblijven.’ 
‘U zult het eens zien’, zegt Anna tegen de dokter, ‘als u een poosje hier zijt, 
hoe prettig gij het zult vinden, de menschen zijn heel goed en als zij merken 
dat u ze met lust en ziel behandelt, zullen ze veel van u gaan houden. U zult 
eens zien hoe druk u het krijgen zult.’ 
‘Och wat een malligheid’, zegt mevrouw V. Holst, ‘een ongelukkig huwelijk 
omdat hij realisten zij idealist is, men moet zich leeren schikken, al die 
illusies over liefde en nog eens liefde, het is alles ziekelijkheid.’ Mevr. V. 
Holst kon het weten, zij was getrouwd en leefde met haren man zonder 
eenige liefde, toch had zij vier jongens gekregen, de oudste had in  
DenHaag al twee meisjes bedorven. 
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‘Ja’, zegt de dominé, ‘over het huwelijk wordt tegenwoordig heel wat 
geschreven’, en zich naar mevrouw buigend, ‘hoe zou Frans het maken.’ 
‘O dat zal ik weleens vragen’, zegt deze. 
‘Anna hooren jullie nog weleens wat van Frans?’ Anna wordt iets bleeker en 
zonder op te kijken zegt ze, ‘O dat gaat goed mevrouw, wij hebben veertig 
dagen geleden nog een brief gehad, hij is tegenwoordig te Leiden.’ ‘Ik 
begrijp die jongen niet’, zegt mevrouw, ‘hij schopt 1 Verwaand; groot in de 
wapens, klein in de beurs: kale bluf zijn fortuin met voeten.’ ‘Ja’, zegt de 
dominé op plechtigen toon, ‘dat niet alleen maar zijne stellingen doen 
zooveel kwaad, hij sleept zoovele personen mede, hij helpt het volk op een 
dwaalspoor.’ Het gezicht van Anna wordt bleeker, de trekken worden 
ernstiger. ‘Hoor eens dominé’, zegt Anna, ‘er zijn mannen die heel mooi-
praten maar het slecht meenen, er zijn ook mannen die verkeerd praten 
maar het goed meenen. Frans behoort tot de laatste.’Alles zwijgt, de dominé 
kijkt voor zich en eet haastig. V.d. Jagt verbreekt het eerst het stilzwijgen, hij 
kijkt Anna vriendelijk aan en zegt, ‘drommels die is raak dominé.’ 
‘Kom laten wij het maar afdrinken’, zegt de dominé, hij en Anna klinken, 
Anna bleek, de dominé rood, het klinken gaat niet geheel van harte. De 
dominé is bang van Anna, anderhalf jaar geleden op een zoelen 
zomeravond had hij, de tweemalen oudere man, Anna thuisgebracht van 
een partijtje. Hij had als naar gewoonte goed gegeten en gedronken. En 
onderweegs had hij wat vrij willen worden. En toen had Anna hem een 
antwoord gegeven, zooals alleen eene vrouw die het mannenhart in al zijne  
schuilhoeken kan [moet zijn: kent] en toch fatsoenlijk is, dat geven kan. De 
dominé was na die tijd wat bang geworden van Anna. 
Als de partij is afgeloopen vraagt de dokter of hij Anna mag thuisbrengen.  
Zij neemt dit gaarne aan. Het is mooie winteravond, het vriest een weinig. 
De arm van Anna rust zacht, niet te innig maar toch vertrouwelijk, op die van 
den dokter. De dokter is gezellig, hij praat hartelijk en aardig. Als zij voor de 
deur van oom zijn gekomen en de dokter haar de hand tot afscheid reikt, 
drukt zij die een weinig. Zijne vraag of hij haar eene visite mag maken, wordt 
beantwoord met de woorden dat hij oom en tante zeker genoegen zou doen 
met zijn bezoek. 
 
Als Anna boven is haalt zij een portret uit het kastje, zij bekijkt het lang, drukt 
er een kus op. 
Dan gaat zij slapen. 
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          Agenda:  
 
           Voor de maanden juni, juli en augustus zijn er geen activiteiten te   
            melden. Maar 9 September a.s. kunt u onze kraam vinden op de 
jaarmarkt en in het Oude Raadhuis zal er weer een film worden vertoond. 

  

 
 
 
 

Oproep voor hulp bij de redactie… 
 
Ik zoek iemand die bereid is mee te helpen met de lay-out en het in elkaar 
zetten van de Beijerlandsche Berichten! 
Als enige aangewezen persoon, die dit altijd doet, is het nodig om een  
back-up te hebben in geval van onvoorziene omstandigheden.  
 
Lijkt het u leuk?  
Meld u aan op onze website of bij één van de bestuursleden.  

Dineke Dijkshoorn-Bison 

 
 
 

 
  
                                                                        
Aanwinsten:                                                            Door Alie van den Berg 
 
153 - DVD “Van Kraijenbosch tot Havenkwartier” 
154 - CD 323 Foto’s en sfeerbeelden van het koninklijk bezoek aan 

Oud-Beijerland op 28/29 april 1989 
B-O- 32a-32e Foto jaarboeken 2000-2004 van de RSG-Oud-Beijerland 
B-O-22 “One of our aircraft is missing”- Luchtoorlog boven de 

H.W. door W.Wüst en Hans Onderwater, uitg. 2002 
 


