
Van één onzer verslaggevers

Dat de Firma de Geus kwaliteit 

levert bewijzen de “Heeren van 

Beijerland” ,zij worden name-

lijk nog met grote regelmaat 

gesignaleerd in Oud-Beijerland 

op hun onverwoestbare “stalen 

rossen” van de firma de Geus. 

Navraag bij de “Oud Directeur” 

van de suikerfabriek leverde het 

volgende commentaar:  Vroeger 

leverde de Firma de Geus ook altijd 

de fietsen voor alle werknemers van de 

fabriek. En door de uitmuntende kwaliteit 

en service tot tevredenheid van een ieder.

Ook de twee andere “Heeren” zijn vol lof 

over de kwaliteit en de service van de 

firma de Geus, ook zij kochten 

altijd hun fiets op dit ver-

trouwde adres. En na hun 

terugkeer vorig jaar was 

de stap om direct weer 

naar de Geus te gaan 

en een fiets bij hem 

aan te schaffen dan 

ook een hele logische.

Deze eerste editie staat boordevol wetens-

waardigheden over het restaurant, de 

medewerkers, de “Heeren”, maar ook over 

Oud-Beijerland en omgeving.

Want al meer dan een eeuw is, wat vroeger 

“Hotel Barona” heette het middelpunt van het 

sociale leven van velen.

Het is altijd ‘de’ plaats geweest waar mensen 

elkaar ontmoetten, zo ook de “Heeren”.

 HOtel BarOna

De “Boer” deed er zijn zaken met de “Directeur” 

van de suikerfabriek. En de “Handelsreiziger” 

kwam steevast met het stoomtrammetje vanuit 

Rotterdam, en stapte dan voor het toenmalige 

“Hotel Barona” uit. In “Hotel Barona” is zo ook 

hun vriendschap ontstaan vele jaren geleden.

Toen ze dan ook na jaren elkaar weer ontmoet-

ten en hun wereldreis gingen maken was hun 

eindbestemming dan ook Oud-Beijerland.

Eenmaal terug op hun oude vertrouwde stek 

lieten ze dan ook al gauw hun oog val-

len op het voormalige “Hotel Barona”. 

Dit stond erbij of het wel een flinke 

opknapbeurt kon gebruiken. “Hotel  

Barona”  heet nu “Heeren van 

Beijerland” en is een gezellig 

café- restaurant geworden. 

En de “Heeren” hebben 

hun intrek genomen op de 

bovenste verdieping. Van 

waaruit ze nog regelmatig 

dingen ondernemen. Zo 

zijn ze actieve fietsers en 

ook bij “S.H.O.” zijn ze nog 

regelmatig te bespeuren. 

Niet alleen “Hotel Barona” is 

veranderd in de loop der jaren, 

ook de omgeving van Oost- en 

Molendijk en Marktplein zijn gigan-

tisch veranderd. Waar vroeger de rails 

liepen is nu een winkelpromenade. En 

waar ooit zelfs een dubbelspoor liep staat 

’s zomers een sfeervol terras van “Heeren van 

Beijerland” En ook dat beeld gaat zeer binnen-

kort weer  

veranderen, want medio maart gaat de eerste 

schop in de grond voor de renovatie van het 

totale winkelgebied.

 Masterplan Marktplein

Het zogenaamde masterplan zal de beide 

dijken en het marktplein een facélift geven die 

zijn weerga niet kent. Zo zal er tegenover de 

Heeren een groot terras komen met brede  

trappen tot aan “De kop van de Vliet”.

Grote bloembakken met buxus zullen het 

Voor u ligt het eerste 
deel Van ‘heerenpraet’

een ‘heeren’ Menu
Gebraiseerde polderham met spinazie
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geheel nog fraaier maken.

Zo ziet u, Oud-Beijerland is en zal 

blijven veranderen in de loop der 

jaren. Wat echter nooit veran-

derd is, is  dat het Marktplein 

een ideale plaats is om 

mensen te ontmoeten en 

dat “Heeren van Beijerland“  

hier een belangrijke rol in 

vervult.

Wij wensen u veel leesplezier

Namens de “Heeren” 

De Redactie

‘heeren van 
 beijerland’ 

al 45 jaar op 
een fiets van 

de Geus

BenODigDHeDen

 1 achterham ±2 kg
zout, peper
rozemarijn

100 gr boter
2,5 dl olie

1,5 winterpeen
1,5 ui

1 eetl honing
2,5 dl kalfsfond
2,5 kg spinazie

6 worteltjes
6 aardappeltjes

0,5 kopje erwtjes

BereiDing

Laat de ham een nacht lang wit trekken in klaar water (helder kraan water). 
Droog ze af en wrijf ze in met peper en zout. Pocheer de ham in zout water op 
65 graden gedurende 2 uur met een paar takjes rozemarijn.

Smelt de olie en de boter in de braadpan leg er de met honing ingestreken ham 
in en voeg de grofgesneden wortelen en uien toe. Braiseer de ham gedurende 
45 min. in een voorverwarmde oven van 70 graden. Bedruip het vlees regelma-
tig met het graadvocht ontvet het braadvocht en doe de kalfsfond erbij. Laat 
de saus inkoken en zeef ze. roer er daarna een klontje boter door.

Hou 4 grote spinaziebladeren apart en stoof de rest van de spinazie 
met boter. Laat deze uitlekken, kruid ze, hak ze en rol ze op in de 
bladeren. Kook de worteltjes, aardappeltjes en de erwtjes en spatel 
ze door de gesmolten boter.

Snij de polderham in mooie dunne plakken en serveer er de mooie 
groente bij. Eet smakelijk.

 Groetjes een Heeren kok



Waar het lokale trammetje voor de deur  

stopte, bij “Hotel Barona” stapte de 

“Handelsreiziger” uit. In de toen nog huiselij-

ke kamer op de beneden verdieping dronk hij 

zijn eerste borrel met de andere “Heeren” die 

later zijn beste kameraden zouden blijven.

Aan de tafels van menig café ontstaan zo 

vriendschappen, relaties of vluchtige con-

tacten. Café – restaurants, ontstaan uit de 

gelagkamers van de vroegere herbergen, 

zijn door de jaren behoorlijk veranderd. 

De kamers met kleedjes op tafel en 

schemerlampjes aan de muur lijken 

alleen nog te bestaan op oude foto’s 

. Couranten werden er gelezen, hee-

ren nipten er aan dure zwarte koffie 

en de kastelein tapte zijn bier uit een 

glimmende koperen tap.  Later en dan 

vooral in de steden vond het art-deco inte-

rieur zijn weg naar de cafés, in de dorpen 

had de waard geen geld voor een nieuw 

interieur. Hooguit een nieuwe lamp boven zijn 

stamtafel en als hij iets gespaard had een 

houten lambrisering aan de wand. De buf-

fetkast kreeg gebrandschilderde glas-in-lood 

raampjes en de bordjes met volksspreuken 

vonden hun plek op de muur.

Sinds 1966 ging de rijksoverheid zich met  

de inrichting bemoeien, zo moest een café 

minimaal een oppervlakte hebben van 35 

m2, er moesten 

geschei-

den 

de ‘heeren‘ 
drinken GraaG 
een Guinness

sinds de “Heeren” op de ierse toer zijn 

en deze thema-avonden regelmatig zullen 

terugkeren, vloeit dit zwarte nat veelvuldig 

in ons café.

Al hebben de Ieren de zwarte stout niet uit-

gevonden, beroemd hebben ze 

hem wel gemaakt. Vooral de 

wereldberoemde brouwerij 

Guinness.

Op het gebied van bier 

bezit dit bedrijf vijftien 

brouwerijen en daarnaast 

wordt Guinness- bier bij 

een dertig andere brouwerijen 

onder licentie geproduceerd.

Verder bezit de Guinness groep aandelen in 

whiskey, andere sterke drank en champagne.

Het was in het jaar 1760, dat Arthur Guinness 

zich in Dublin vestigde en zijn brouwersbe-

staan begon met maken van 

traditionele ales.

Hij was een van de eersten die een porter 

brouwde, het bier wat later stout zou heten 

en wat zijn smaak en zwarte kleur te danken 

heeft aan sterk gebrande mout.

Het brouwers product wat wij nu kennen, een 

zwaardere, sterker gehopte stout stamt uit 

1824. Ontwikkeld door zoon Arthur junior 

om de toen ingestorte markt nieuw 

leven in te blazen. 

Guinness is bij de “Heeren” 

verkrijgbaar in een speci-

aal blikje, dat samen met 

Murphy’s is ontwikkeld. 

Het blikje bevat een heel 

klein gaspatroon. Deze 

patroon zorgt voor een 

dikke laag romig schuim, 

net als op een vers 

getapte stout. 

Proost!

Ontmoetingsplaats, een verlengde van de 

eigen huiskamer, gelegenheid om zaken te 

beklinken. Plaats waar liefdes opbloeien en 

ook weer verschroeien. Het woordenboek 

kent nauwelijks voldoende typeringen om 

de functie te omschrijven die “Heeren van 

Beijerland” bekleed in het leven van alledag.

zomaar wat miniatuurtjes;

Een illustratie van de rol die “Heeren van 

Beijerland“ vervult in het sociale leven van 

vele dorps- en niet dorpsgenoten.

Gebogen over en bladerend in de welbekende 

bladen uit de leesmap bespreken drie dames 

op fluistertoon niet alleen het wel en wee van 

de landelijke sterren, maar wisselen ook de 

laatste plaatselijke nieuwtjes uit.

In een hoek zit iemand nippend aan een kopje 

koffie de krant te lezen. Verderop treft iemand 

een stel vrienden en schuift aan.

In de hoek van de serre voor het raam beklin-

ken een paar zakenlieden de na moeizaam en 

spannend verlopen onderhandelingen binnen-

gehaalde order met een glaasje wijn.

Aan de stamtafel zitten een paar plaatselijke 

politici in een minder jachtig en politiek gela-

den sfeer dan ze normaliter gewend zijn, de 

dilemma’s van de lokale politiek te bespreken.

Op deze site vindt u o.a. onze complete menu-

kaart, de weekmenu’s maar ook de uitgaansa-

genda voor wat betreft “Heeren van Beijerland 

Live”.

Tevens is reserveren per e-mail mogelijk. U 

hoeft dan alleen maar te klikken op reserve-

ren op de startpagina, en een paar gegevens 

invoeren op het invulformulier wat dan ver-

schijnt.

Er is ook een mogelijkheid om uw mail te 

bekijken als u een e-mail adres heeft bij de 

“Heeren.” Dit doet u door op de draaiende 

wereldbol te klikken.

Nog geen e-mail adres bij de “Heeren”?

‘heeren Van Beijerland’ 
het trefpunt Van Velen

Een hevig verliefd stel zit tegenover elkaar 

aan een tafeltje, hun armen rustend op het 

tafelblad, de handen  innig verstrengeld elkaar 

lieve woordjes toe te fluisteren.

De twee glazen champagne op het tafeltje blij-

ven onaangeroerd.

Aan de bar informeert een aanstaande  

bruidegom naar de mogelijkheden om zijn 

bruiloftsfeest bij de “Heeren” te vieren.

Voor het raam zitten aan het hoektafeltje twee 

al wat oudere dames stralend te genieten van 

het uitzicht en hun wekelijkse glaasje rode 

wijn.

Hevig discussierend komen een paar winke-

liers binnen en strijken neer aan hun vaste 

tafeltje in afwachting van hun telefonisch 

bestelde lunch.

Een aantal ouders met kinderen, moe van 

het boodschappen doen, leggen aan bij hun 

wekelijkse rustpunt en parkeren hun kroost 

met een kleurplaat en wat kleurtjes aan de 

hoek van een tafel.

Het jonge grut verheugt zich in hun juist ver-

worven vrijheid en opent stante pede een 

fictief douane kantoor, net voor de ingang van 

de bar. Twee obers proberen met veel tact 

en gevaar voor eigen leven de pas getrokken 

grens te overschrijden.

U kunt dit heel eenvoudig bij ons aanvragen in 

het  café-restaurant.

Daar staat een kast, de zogenaamde surfbox, 

vanwaar men kan e-mailen en ook kan surfen 

over het internet. Een nieuw e-mail adres kunt 

u hier op aanvragen.

Zo zou uw adres er uit kunnen zien:

j.jansen@heerenvanbeijerland.nl

Deze service kost u éénmalig fl.1.00. Vervolgens 

kunt u vanuit de gehele wereld uw mail ophalen 

en versturen door de site van de “Heeren” te 

bezoeken.  www.heerenvanbeijerland.nl en dan 

te klikken op de ronddraaiende wereldbol.

dames- en 

herentoiletten 

aanwezig zijn, die bovendien rechtstreeks 

met de zaak verbonden waren. Deze en 

meerdere eisen betekenden de nekslag voor 

talloze kleine cafe’s. En zo stierf de huiselijke 

kamer uit.

Hoe het voormalige “Hotel Barona” er over 

25 jaar uit zal zien kunnen we ons 

nog niet echt voorstel-

len, maar ook dan zullen 

er nog “Heeren’ elkaar  

ontmoeten en lijken deze 

tijden alweer op foto’s uit 

een ver verleden. 

‘heeren van beijerland’ op de diGitale snelweG.
Wist u dat de “Heeren van Beijerland” een 

eigen web-site heeft, en dat u deze kunt vinden 

op: www.heerenvanbeijer-

land.nl 

CafeléVen



Ja, zo met zijn 

drieën boven 

in “Barona” 

[sorry die naam blijft toch 

door mijn hoofd spelen] 

dat bevalt me wel.  

Na een arbeidzaam en 

bereisd leven af en toe 

een kaartje leggen, sigaartje 

roken  een borreltje drinken 

en sterke verhalen vertellen. Af en 

toe een eindje lopen of fietsen door Oud-

Beijerland, prima zo!

 Als ik boven voor het raam naar buiten zit te 

turen, of op de klaagmuur zit, na een flinke 

wandeling, dan komen de herinneringen 

van vroeger weer boven. Ik droom dan  

helemaal weg en zie dan alles weer 

voor me, alsof het zich gisteren 

heeft afgespeeld.

Ik zie ze dan staan in een lange rij, 

de bietenwagens, wachtend tot ze hun 

lading kunnen lossen op de “Peefabriek’. 

Soms stonden we wel een uur of langer op 

dezelfde plaats zonder ook maar een centime-

ter vooruit te kunnen. Meestal als het zolang 

duurde, was er een storing op de fabriek, 

want ook daar ging wel eens wat stuk. Soms 

hoor ik in gedachten het “Moordenaartje” van 

de RTM weer voorbij  

rijden. Heen met bieten en terug met pulp. 

Dan kon het ook wel eens even duren. Ik heb 

altijd gedacht dat ’t ding voorrang kreeg.

Ja, op zulke dagen hadden de kasteleins van 

Rustburg en het “Natte Vloertie” beste dagen. 

Er werd veel koffie en soms ook wel een  

aardige borrel verkocht, of een kom soep,  

om een beetje op te warmen.

Ik weet nog wel dat ‘s morgens vroeg, als de 

poort van de “Peefabriek”  nog dicht was [hij 

ging om zes uur open] er al volop chauffeurs 

in beide cafés zaten. De meesten waren al om 

half 5 van huis gegaan, om een beetje voor-

aan te kunnen staan. Want als je tegen zessen 

kwam, dan stonden ze  op de Zinkweg en de 

Beneden Molendijk al in een lange rij, en dan 

was je voorlopig nog niet leeg.  

Er waren dan ook wel eens  

woordenwisselingen,  op de 

hoek van de Zinkweg en de 

Beneden Molendijk, als de 

een van de ander dacht 

dat hij voor zijn beurt 

ging. Al met al was het wel 

een gezellige tijd, met zijn 

allen in de rij of in het “Natte 

Vloertie”. Soms was het zo 

gezellig, dat ze kwamen roepen dat 

we verder konden rijden, want dan waren we 

vergeten waarvoor we eigenlijk  hier waren.

Ja wat betreft gezelligheid kon je beter naar 

de CSM in Beijerland rijden dan naar de 

Suikerunie  in Puttershoek, want ook 

daar stond je soms tot halverwege 

de Blaaksedijk  in de rij, maar daar 

waren geen cafés waar je je even 

kon opwarmen.

Ja het was hard werken !  Je had 

toen nog geen  ruilverkaveling  in 

de Hoekse Waard . En dan 

gebeurde het, dat  een boer uit Oud-

Beijerland of bijvoorbeeld Heinenoord 

land had liggen op Westmaas  of aan 

de Oudendijk onder Strijen. Ik had 

daar zelf ook een paar bunder, nou 

geloof me, dat waren hele reizen naar 

de fabriek met twee wagens achter je 

trekker. En een kou dat je dan leed! Vaak 

deden we oude kranten op ons lijf, onder 

je jas of ketelpak daar kon de wind dan 

niet door, dat scheelde stukken.

En als je dan aan kwam op de hoek 

van de Koninginneweg en de Beneden 

Molendijk, stond er altijd wel een groepje 

waaghalzen, die dan op je wagen klommen 

om een stukje mee te rijden, levens gevaar-

lijk! Want als ze er af zouden vallen dan 

reed je er zo met je aanhanger overheen. Ik 

heb er wel eens één een draai om zijn oren 

verkocht,  ik denk, dat als hij dit leest  hij het 

weer voelt.

Ik schrik op uit mijn overpeinzingen,  

de andere “Heeren” roepen me. Waar zit je  

vraagt de Oud-directeur van de suikerfabriek. 

Ben je met je gedachten weer aan het “Pee” 

rijden?  ja  ja antwoord ik terwijl ik weer terug 

kom in de realiteit van alle dag.

Ga je mee naar beneden een bor-

reltje halen, vragen de twee andere 

“Heeren”. Ik besluit om mee te 

gaan. Beneden aangekomen bestel-

len we drie borrels, we zien de 

jonge dames vrolijk rond huppelen 

met hun volle  dienbladen. Ik geef 

er één een knipoog en ze lacht 

vriendelijk terug. Tja was ik maar nog 

wat jonger, helaas die tijd is voorbij, 

maar ook hier kun je natuurlijk heerlijk 

over dagdromen.

vOOrgerecHten;

Carpaccio van zalm en kabeljauw met  
saffraan-sesam dressing.

Carpaccio van ossenhaas met parmazaanse 
kaas, spekjes, uitjes en pesto-olie.

Huisgemaakte pastrami met  
waterkers-maanzaad dressing
en frissée sla

Gandahambolletjes met hoeksewaardse  
geitenkaas en honingdressing.

Salade met paddestoelen, gecarameliseerde 
zilveruitjes, kaasgaletjes en shisocress 
gedresseerd met knoflook-olie.

sOepen;

Paprikasoep met gepofte paprika en crème 
fraiche

Kruidige bouillon

Garnalenchilisoep met lenteuitjes

vegetariscHe gerecHten;

Groentecurry sweet poor american style

lasagne met olijventapenade en  
focacciabrood

Gevulde gepofte paprika

vleesgerecHten;

Spare-ribs van de` Heeren` met drie sausjes 
friet en salade.

Supersaté met atjar, kroepoek, zoetzure  
komkommer en pindasaus.

Sal tim bocca (kalfsfiletlapje)  met salie,  
rauwe ham en malagaroomsaus.

Biefstuk met rode portsaus en  
venusschelpjes.

Varkenshaas medaillons op provinciaalse 
bonne femme.

Lamshaasjes met peper-mintsaus.

Duivelse kip in een pannetje 
(met grove mosterd en piri piri kruiden)

visgerecHten;

Tongrolletjes op zeegroente met bearnaisse 
saus.

Zalmfilet op geroerbakte paksoi met 
kruidencrème.

Kabeljauwfilet op witlofspek-roomsaus.

Pepe san makreel in bananenblad met een 
sambal uiensaus.

nagerecHten;

Bananen fantasie met een flensje, 
chocoladesaus en kokos

Bosbessen kwarktaart met vanillesaus.

Beijerlandse moorkop.

Harlekijnkoek met pistachijs.

Hazelnoothoningparfait met warme kersen.

Wat vergeet je nooit   mijn haar te föhnen

Favoriete drankje    single malt whisky

Favoriete gerecht    zeeduivel 

Favoriete boek        Kuifje 

Favoriete film         alles van laurel en hardy

Favoriete muziek       op het moment Limp Bizkit

Stopwoordje          goedemorgen (ook ‘s middags en ‘s avonds)

Vakantiebestemming  Frankrijk

 Wat zou je ooit willen doen een formule 1 wagen besturen

Hoogtepunt      geboorte van mijn zoon

Lijfspreuk      time flies like an arrow, fruit flies like a banana 

Beste eigenschap     mag je zelf invullen    

De Nieuwe Kaart

daGdromen 
van een ‘heer’

marcel bouter
bedrijfsleider



activiteiten 
kalender van de 

oud-beijerlandse 
winkeliers-
vereniGinG

21 april 

klein waterlOOplein

30 april 

kOninginneDag

5 mei 

BevrijDingsDag 

12 mei 

lanDelijke fietsDag

7 juli 

spuiDag

‘heeren Van
Beijerland’

liVe
DOnDerDag 31 Mei

stepside
Coverband vanaf 21.30 uur

Deze songs kunnen we allemaal meezingen

fietsroutes 
in de 

hoeksewaard
in De HOeksewaarD zijn een 

aantal fietsrOutes, Deze zijn te 

verkrijgen Bij Het vvv

Een van deze routes is de 

“Binnenmaasroute” van 38 kilometer lang.

Startpunt is Puttershoek waar het polder-

museum is gevestigd richting Maasdam, 

onderlangs de Binnenmaas, door de  

St. Anthoniepolder naar Westmaas, via 

Mijnsheerenland en Westdijk naar het oude 

centrum van Oud-Beijerland. Hier vindt 

u bij mooi weer een gezellig terras van 

de “Heeren van Beijerland”. En is er 

dus een mogelijkheid om te lunchen 

of een kopje koffie te drinken.

Over het nieuwe fietspad en langs 

Bezoekerscentrum `Klein Profijt`en 

het Streekmuseum Heinenoord  rijdt  

u zo weer terug naar Puttershoek.

Deze gehele route is aangegeven met ANWB 

bordjes. Het VVV kantoor is gevestigd in het 

“Oude Raadhuis” te Oud-Beijerland.

                  VVV, Waterstal 1, Oud-Beijerland

                                  Tel: 0186-616000

foto-
wedstrijd
Maak dit jaar op je vakantie een origi-

nele kiek met de krant van de Heeren 

in beeld. Bijvoorbeeld op een terras in 

Saint Tropez, de top van de Matterhorn 

of gewoon de camping in Ouddorp.

De mooiste foto’s zullen worden 

geplaatst in de volgende uitgave, en de 

origineelste  zal worden beloond met 

een surprise diner voor twee personen.

Elk dorp, dus ook Oud-Beijerland, kent op 

een centraal gelegen punt wel een groepje 

mannen dat daar elke dag zonder vaste 

afspraak tezamen komt. Een zogenaamde 

‘hangplek’ maar dan voor ouderen. Zij roken 

daar hun pijp of sigaar en naast de bank op 

de grond bevindt zich meestal een bruine 

plek van het uitsitsen van de tabakspruim. 

Een openlucht bijeenkomst zonder contribu-

tie, die blijkbaar alleen de mannen van het 

dorp geldt, want vrouwen zie je er zelden. 

Naast het dagelijks praatje over het weer en 

de verkapte dorpsroddel, kijkt men de langs 

lopende dorpelingen na. Soms voorzien van 

een sobere groet, een opstekende vinger, 

een tik aan de pet of een ferme knik met het 

hoofd. Terwijl het ook maar al te vaak voor-

komt dat een van die voorbijgangers die mid-

dag onderwerp van hun gesprek wordt. 

Zoals in elke groep bevindt zich onder hen 

één leider, zonder dat daarbij overigens 

verder wordt stilgestaan. Hij is er gewoon, 

Romantische 
Shakespeare dag
Heb je altijd al een van Shakespeare’s 

grote minnaars willen spelen, een Romeo, 

Benedict of Petruchio. Waarom niet op 

William’s verjaardag. 23 april was namelijk 

zijn geboortedag, dit is namelijk wel het ide-

ale excuus.

wat je nODig HeBt :

• een liefdesgedicht

• een perfecte roos

• een reservering bij de ‘Heeren van 

Beijerland’

Maak op 23 april een afspraak met je gelief-

de, bel haar met je mobieltje en vraag haar 

naar het raam te komen. Doe je beste Romeo  

imitatie en lees je gedicht met veel passie 

voor. Vraag of ze met je gaat dineren bij de 

Heeren.

Shakespeare menu
Middellandse zee plateau

***
Kalfs scallopini met limoensaus

***
Passie truffels

Diner met roos en champagne Fl. 42,50 p.p.
Reserveren gewenst 0186-640740

Van een onzer verslaggevers.

Ouddorp  januari 2001,

Na vele jaren was het voor dhr. W.l.Hooghwerff  

een grote verrassing om zijn oude bekende 

van vroeger weer te ontmoeten.

Dhr. Hooghwerff  [78] een gepensioneerd 

RTM man was zeer in zijn element tussen alle 

rijtuigen die hij zo  goed kende van vroeger.

Ooit was hij begonnen als stoker op het 

trammetje dat vanaf Rotterdam dwars door 

de gehele Hoeksewaard reed. Het trammetje, 

heette  in de volksmond het “Moordenaartje”, 

omdat er met grote regelmaat gevaarlijke 

situaties ontstonden. Hij reed namelijk over 

de Oostdijk en Molendijk vlak voor de huizen 

en winkels langs. Waar nu de winkelprome-

nade is, lagen vroeger de rails.

Hier was het dan ook dat dhr. Hooghwerff 

de “Heeren van Beijerland“ ontmoette. De 

“Handelsreiziger” kwam bijna wekelijks met 

zijn koopwaar vanuit Rotterdam, en stapte dan 

uit bij wat toen nog “Hotel Barona” heette.

Herinneringen werden opgehaald en leuke 

anekdotes verteld. Zoals die keer dat de 

handelsreiziger samen met zijn twee andere 

vrienden al lang en breed aan hun borreltje 

zaten in “Hotel Barona” en dat zijn koffer 

weer op de weg terug was naar Rotterdam.

 Dhr. Hooghwerff die ondertussen al was 

opgeklommen tot hoofdmachinist, heeft 

toen de koffer onder zijn hoede genomen en 

er voor gezorgd dat deze weer netjes werd 

afgeleverd, zodat de “Handelsreiziger” verder 

kon gaan met zijn zaken.

In Ouddorp in het  RTM trammuseum staan 

een aantal originele exemplaren van de 

“beruchte” tram Vanuit deze plaats, waar 

onder andere ook een compleet station is 

gebouwd, vertrekken in de zomer op gere-

gelde tijden stoomtrams door de duinen naar 

Port Zeelande. Het bezoeken van dit  

museum is dan ook zeker de moeite waard.

U vindt het museum aan de G.C. 

Schellingenweg 2,De Punt West te Ouddorp.

Tel. 0187-689911   

het moordenaartje

hanGplek voor ouderen
zoals ook al die anderen er iedere dag weer 

zijn. Aai was zo’n leider. Temidden van het 

groepje mannen is hij het die door zijn uiterst 

sterke verhalen de dagelijkse bijeenkomsten 

levendig houdt.

‘Wat ik nou toch heb meegemaakt’. De man-

nen om hem heen luisteren aandachtig. ‘Toen 

ik gisteren wilde gaan jagen, haalde ik met 

één schot een fazant uit de lucht. Maar om 

hem te gaan halen moest ik de sloot over. 

Laat ik nou struikelen en je raait het nooit…ik 

kom zo op een eend te vallen! Door de klap 

gaat m’n geweer ook nog af en 

schiet daarmee een prachtige haas. 

Stap ik uit de sloot zitten m’n laar-

zen vol met paling…!’

bron: VVV

COLOFON

Jan van der Heijdenstraat 25, 
3261 LE Oud Beijerland

telefoon 0186-617233, fax 0186-618961
www.bremer.nl

Reacties kunt u richten aan:
Heeren van Beijerland

Marktplein 2, 3261 BZ Oud Beijerland
telefoon 0186-640740

www.heerenvanbeijerland.nl
e-mail redactie@heerenvanbeijerland.nl


