
Veiling Van 
“Klaagmuur” 

groot 
succes!

Van één onzer verslaggevers

 

1 december j.l. hebben de “Heeren” een 

veiling georganiseerd voor resten van de 

“Klaagmuur”. 

De stukken steen, allen voorzien van een 

certificaat van echtheid, en alle andere 

activiteiten daaromheen  hebben  

ruim zesduizend gulden  

opgebracht. Deze opbrengst 

is volledig bestemd voor 

Stichting Vrienden van het 

Sophia. Een uitgebeid  

verslag over de veiling en  

het Sophia Kinderziekenhuis  

leest u op pagina 2.

Zoals u van de “Heeren” gewend bent,  

zitten ze ook dit jaar weer vol bruisende ideeën. 

Om te beginnen zijn er natuurlijk weer diverse 

optredens gepland in het  

kader van Heeren van Beijerland Live.  

En er komen thema-avonden 

met o.a. Ierse muziek en eten. 

En bij mooi weer wordt het 

terras weer uitgezet.

Ook hebben ze weer  

verrassende nieuwe menu’s 

uit binnen en buitenland mee-

genomen. Kortom, een bezoekje aan de 

“Heeren” is zeker de moeite waard.

In dit eerste nummer van 2002 vindt u, zoals 

gebruikelijk weer een aantal vaste rubrieken, 

zoals het nieuwe menu. We stellen weer een 

personeelslid voor, er is de uitgaansagenda 

en uiteraard ook weer een leuk recept van één 

onzer koks. Dit maal is het menu gemaakt 

door Bart Schumm, die bij ons als leerling is. 

Heeren van Beijerland is namelijk  erkend leer-

bedrijf sinds 1-1-2002.Een nieuwe rubriek in 

Heerenpraet is: dit zijn de “Heeren” en dit zijn 
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hun gasten. In deze rubriek komen 

telkens een paar vaste gasten aan 

het woord over hun belevenissen 

bij de “Heeren”

Wij wensen u veel leesplezier.

De redactie

ingrEdiëntEn 
voor 4 personen

8 lamskarbonades van 
elk 100 gram

sap van 1 citroen
3 cl cognac

1 eetlepel fijngehakte 
peterselie

2 eetlepels olie of boter
peper en zout

bErEiding: 

Strooi  peper over de karbonades, besprenkel ze met citroensap,  

schenk de cognac erover en wrijf ze in met peterselie en olie.

Leg ze op elkaar en wikkel ze in aluminiumfolie. Leg er iets zwaars op  

en laat ze 2 uur liggen.

De karbonades uit de folie halen, afdeppen ( bewaar de marinade ),  

even om en om in hete olie/boter zo aanbraden dat ze van binnen roze 

blijven, daarna zout naar smaak toevoegen.

Schenk wat marinade bij het braadvet en blus deze af met water. 

Deze saus over het vlees schenken.

Serveren met haricoverts en aardappelkroketten.

Eet smakelijk!

Bart Schumm

EEN ‘HEEREN’ MENU
lamsKarbonade met cognac.

 HEEREN HEbbEN 
wEER volop plaNNEN 

vooR 2002!



gElUk is 
NiEt tE 
koop!?

Van één onzer verslaggevers

Tijdens één van de reizen van de Heeren in 

Zuid-Afrika brachten zij een bezoek aan een 

wijngaard vlak bij Kaap de Goede Hoop.

Dit was de plaats waar Jan van Riebeeck 

zijn kolonie stichtte in 1652. Van Riebeeck 

was ook degene die samen met een aantal 

“vrije burgers” en slaven een van de eerste 

wijngaarden in Zuid-Afrika 

aanlegden.

Nu een paar eeuwen verder 

worden er op deze histori-

sche plaats nog steeds de 

lekkerste wijnen gebot-

teld. Eenmaal geproefd 

door de “Heeren” was 

hun besluit snel geno-

men. Deze wijn met de 

mooie naam Veelgeluk 

is dan ook vanaf nu 

de huiswijn bij de 

“Heeren”.

Zo ziet u, geluk is niet 

te koop maar Veelgeluk 

wel.

oõnze taal
Kwan, lek is effe kijken of da’k ôk zôô ken 

schrijven, zôô amme hier praate en zonder 

overdrijve. Het taaltje dat wij hier uitsloan in 

deuzen stillen hoek. Dat lijkt wel jiddisch, dat 

ving ie in gêên boek.

We praate van vliechie; van ak’ maar dut of 

tat. Van Pietjie en Meriechie en van das nogal 

glad. Zeg jôô hè je gêên verrekes of mô j’r 

gêên van “t jaer? ‘k Hè wel weze kijke, maar 

ze waere met te zwaer.

Nu denkt u als lezer natuurlijk dat er een 

groot aantal zet fouten staan in dit stukje, 

maar niets is minder waar. Het bovenstaande 

is een gedeelte uit een heel leuk boekje dat 

te koop is hier in de Hoekse Waard. Het heet 

Hoeksewaardse vertellingen en is geheel 

geschreven in het streekdialect.

Het boekje, uitgegeven door uitgeverij 

Deboektant is te koop bij o.a. Edel en is het 

zeker waard om aan te schaffen.

De Redactie

Winnaars Van de foto Wedstrijd Van Vorig jaar 
hebben hun prijs in ontVangst genomen.

Zaterdag 1 december van vorig jaar 

[het is al weer even geleden] zal 

in de geschiedenisboeken kun-

nen worden bijgeschreven. Dit 

was, namelijk de dag dat Oud-

Beijerland massaal uitliep om 

één van de laatste stukjes van de 

beruchte “Klaagmuur” te kopen.

De veiling werd geopend door 

burgemeester B. van der 

Hart. Met een fraai toe-

spraak waarin hij memo-

reerde dat de klaagmuur 

weliswaar een belangrijke 

ontmoetingsplaats was 

voor veel “Beijerlanders”,

maar dat de sloop ervan een 

hele vooruitgang betekende. 

Het Marktplein is nu meer dan ooit 

een gezellig plein geworden waar 

het goed toeven is.

De veiling onder leiding van 

veilinghuis Birdie uit Klaaswaal 

ging meteen goed van start, het 

eerste stuk bracht fl.170,- op. 

Ook op de rest van de stukken werd 

goed geboden. Het hoogste bedrag  [ fl.. 

450,-] werd betaald door de “Heeren”, die 

voor het voltallige personeel een stuk koch-

ten. Het stuk heeft een mooi plaatsje in het 

restaurant gekregen.

Tijdens de veiling werd er ook nog glühwijn, 

apfelstrudel enz. enz. verkocht. Deze artike-

len waren beschikbaar gesteld door diverse 

leveranciers.

Na afloop van de veiling was er nog een 

optreden van Hasjee Royaal. Deze band 

die inmiddels is doorgebroken in 

heel Nederland speelde het hele 

Marktplein plat.

Een heel bijzonder initiatief was 

er ook van Peet the Flowerman 

en zijn personeel. Zij hebben 

namelijk het laatste uur alle bloemen 

verkocht voor het goede doel. 

Deze spontane actie leverde 

in korte tijd een aanzienlijke 

bijdrage op.

In de weken na de vei-

ling zijn nog een aantal 

stukken verkocht en zo 

is het totaal op ƒ 6320,- 

gebracht

Het Sophia Kinderziekenhuis gaat 

de opbrengst gebruiken voor het 

aanschaffen van nieuw speelgoed 

voor de zieke kinderen, om hen  

zo een iets 

aangena-

mere tijd te 

bezorgen.

sopHia HEEl blij 
MEt gift vaN 
6320 gUldEN

actiViteiten 
Van de 

oud-beijerlandse 
WinKeliers-
Vereniging

8 juni

kunstmarkt En litEratuurmarkt

De winnaars: Fam. Van der Griend en Fam. 

Boonstra, zie bijgaande foto’s, kregen hun 

diner cheque uitgereikt door Jantine Bos.

Aan de leuke reacties van de twee fami-

lies na gebruik van de cheques konden 

wij opmaken dat het diner zeer goed in de 

smaak was gevallen. 

Ook deze zomer hebben de Heeren ook weer een leuke actie voor u in petto.

Als u bij hen een T-shirt koopt (10,-) krijgt u het aankoopbedrag weer retour in de vorm 

van een cadeaubon.* Het enige wat u hier voor hoeft te doen is met het T-shirt aan een 

foto maken op een mooie of leuke locatie in  

binnen- of buitenland. De leukste foto zal 

worden beloond met een diner voor twee.

* bij inlevering van een foto.

6 juli

sPuidag

31 augustus

raadhuisklassiEk

14 september

jaarmarkt



Het is winter, koud en 

guur en we zitten al weer 

i n de tweede maand van het 

nieuwe jaar (1997). Een beetje doelloos zit ik 

uit het raam te staren, mensen lopen en fiet-

sen voorbij op weg naar hun werk. Sommige 

ken ik nog van jaren terug. Toen kwamen 

ze op diezelfde fiets de fabriekspoort 

binnen rijden. God wat mis ik die 

suikerfabriek, mijn dagelijkse 

bezigheden en  mijn wekelijkse 

borrel met mijn  vrienden in 

“hotel Barona”.

Zo mijmer ik wat weg in het 

verleden. “Ik heb hun vaders 

nog gekend,” klinkt het uit de radio, 

ook een liedje uit die oude tijd van Wim 

Sonneveld. Ik luister verder naar het lied  en 

plotseling weet ik het zeker, ik doe het! Ik ga 

ze opzoeken, mijn oude vrienden, de boer 

en de handelsreiziger een paar weken later is 

het zover. Na een reis van meer dan 12 uur 

zet ik voet op Canadese bodem. Eenmaal 

door de douane heen gekomen, zie ik hem 

staan, wat ouder geworden maar  nog geen 

steek veranderd. Klompen, een zwarte man-

chesterbroek en een door weer en wind 

getaand gezicht, mijn oude vriend de boer. 

Naast hem staat een boom van een kerel, 

zijn jongste zoon, veel groter dan zijn vader 

maar “”met dezelfde kop die ik ken van veer-

tig jaar geleden.”” “My friend, how gaat het 

met je”, zegt hij met een verengelst accent. 

Direct klikt het weer alsof we elkaar gisteren 

nog hebben gezien, i.p.v. veertig jaar gele-

den. We stappen in de auto en na een uurtje 

komen we op de immens grote boerderij 

aan, en het eerste wat me opvalt is de naam 

op de poort.: “Klein Hoeksche Waard” staat 

daar in smeedijzeren letters.

“Ja” zegt mijn vriend” als je 

in de “waard” geboren bent, 

dan laat dat je nooit meer 

los. Het zit in je bloed, en 

waar je ook gaat ter wereld 

je blijft er altijd  in gedachten 

mee verbonden. Telkens als ik 

hier door de poort rij, dan denk ik 

weer even terug aan de boerderij, de 

suikerfabriek en aan onze wekelijkse borrel in 

“Hotel Barona..” Tja dat was me een mooie 

tijd. We hebben wat gelachen met zijn drieën.

Als we een paar dagen later wat foto’s zit-

ten te bekijken van vroeger, dan komt al heel 

snel het gesprek op de handelsreiziger en 

alle dingen die we gezamenlijk heb-

ben meegemaakt. We zijn alle twee 

heel nieuwsgierig hoe het met hem 

gaat. Die avond besluiten we om hem 

op te zoeken. Hij woont relatief dicht-

bij namelijk in San Fancisco.
voorgErEchtEn:

Carpaccio van gerookte ossenhaas met  
pijnboompitten en kaasgalets

Ierse gerookte zalm gevuld met garnalen en 
guacamole 
 
Geitenkaassalade met spinazie en 
aardappel-bieslookdressing *
 
Gemarineerde paprika met Gandaham en 
pesto 
 
Stokbrood met kruidenboter of tapenade 

soEPEn:

Spinaziesoep met parmasan * 
 
Bisque (kreeftensoep)
 
Heldere tomatensoep met concasees en lavas 

warmE voorgErEchtEn:

Quatre fromage 
(gevulde reuzenchampignons met 4 soorten 
kaas) *

Dim sum 
(gestoomde deegsnacks met pikante saus)

Garnalenspiesje 
(garnalen in een krokant jasje met pasta)

kindErmEnu’s:

Wij hebben voor de kleinste onder ons 
een speciaal wisselend surprise menu
 
Vegetarische gerechten
Gevulde aubergine met kruidenboter
 
Lasagne met brood en tapenade 

hoofdgErEchtEn vlEEs:

Varkenshaas “Tricolore” 
Varkenshaasmedaillons met mozzarella,  
spinazie en tomatensaus
 
Tournedos omwikkeld met katenspek,  
geserveerd met rode wijnsaus 
 
Lamsrack met rozemarijn-thijmsaus (300 gr.)
  
Supersaté volgens de “Heeren”
 
Spare-ribs van de “Heeren” met drie sauzen, 
frites en salade (naturel of pikant)

Struisvogelbiefstuk aan een spiesje met  
cognacsaus

hoofdgErEchtEn vis:

Gegrilde zalmfilet met cressonsaus  
 
Tilapiafilet op een bedje van spinazie 
met salie en citroen 
 
Duo van vis 
(2 soorten vis in filodeeg met kreeftensaus)

Oosters vispannetje 
(gepocheerde vis in een tamarindesaus) 

Makreel  in een bananenblad met een  
sambal-uiensaus [ pepe san ]

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met 
salade, aardappelgarnituur en mayonaise.

“bovEn” bij dE hEErEn

Mogelijkheden voor: 
Lunch, Brunch, Diner.
High tea
Buffetten en feestjes

* vegetarisch 

Wat vergeet je nooit   Afspraken

Favoriete drankje    Bacardi Cola

Favoriete gerecht    Indonesisch

Favoriete boek        Kruistocht in spijkerbroek

Favoriete film         The Champ

Favoriete muziek       Trance

Stopwoordje          Het is jouw dag

Vakantiebestemming  Bali

Wat zou je ooit willen doen Wereldreis maken

Hoogtepunt      Mijn biologische ouders na 19 jaar weer te ontmoeten

Lijfspreuk      Doorgaan tot het bittere einde

Beste eigenschap     Sta altijd klaar voor anderen

De Nieuwe Dinerkaart

hereniging Van de 
“heeren” (1)

sunardi
gastheer



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

Gelukkig waren de weergoden ons dit jaar 
gunstig gestemd en scheen het zonnetje al 
voor de Paasdagen volop. Blij met de eerste 
mooie voorjaarsdagen liepen we naar het 
terras van de Heeren. “Alleen maar even 
wat drinken en dan gaan we boodschap-
pen doen”, spraken we af. Terwijl het terras 
zich vulde met nog veel meer zonaanbidders 
keken wij elkaar aan en zeiden: “Lunchen?” 
Toen ik mijn broodje India kreeg, deed de 
warmte van de zon en het geroezemoes om 
ons heen mij denken aan een terrasje op het 
strand van Ashdod. Ik zag mijzelf weer door 
de straten van Haifa lopen en in de bus zit-
ten naar Eilat, een reis van zes uur dwars 
door de Negev. De bus lag vol met zon-
nenpitten, iets wat tegenwoordig in 
de metro naar Rotterdam ook niet 
vreemd meer is. Een Israelische 
salade van tomaten, uien, 
komkommer en paprika en 
een broodje om mee te dip-
pen was het enige wat aan 
dit vakantiegevoel ontbrak. 
Wibbo keek me eens aan 
en zei: “Meisje, het sei-
zoen begint weer goed. 
Ik heb weer helemaal het 
Zwitserleven gevoel. Weet 
je wat we doen, we nemen er 
nog een.” Natuurlijk heeft dat 
‘Zwitserlevengevoel’ niet alleen 
met de zon te maken. Ook ‘s winters 
kunnen we intens genieten van alle win-

heeren Verhaal

dit zijN dE HEEREN
EN dit zijN HUN gastEN

het zWitserleVen geVoel
kelende mensen om ons heen, terwijl wij in 
de serre nippen aan een warme chocola met 
slagroom. Het mooiste is het natuurlijk als het 
schemert, de lichtjes in de bomen langs de 
Vliet aan zijn en als het een heel klein beetje 
sneeuwt. Net alsof je zomaar ineens in een 
kerstscène van Dickens verzeild bent geraakt. 
Maar, en dat moet gezegd worden, het 
Zwitserleven zou een stuk  minder zijn zonder 
Jan, Jantine, Patrick, Jolanda, Su,  Ronald 
Martine en last but not least Linda. 

Wibbo Postma
Lenie van Bokkel.

Vaste gasten van Heeren van Beijerland is 
het echtpaar Marja en Gerard Visscher uit 
Klaaswaal. Door de week en in het weekend 
vaak te vinden aan tafel nummer één in de 
serre. Wat trekt hen om zoveel tijd in ons  
restaurant door te brengen? Marja: “Wij zijn 
in de prettige omstandigheid dat wij zelf onze 
genietbare uren kunnen bepalen. Daar maken 
we dan ook dankbaar gebruik van. Elke  
ochtend een heerlijke cappuccino met uiter-
aard dat lekkere stukje noga en een krantje 
betekent voor ons elke dag weer een zalige 
verpozing. Het lijkt een beetje op spijbelen 
met een wat bourgondische achtergrond.  
Het werk komt later wel”
“De serre heeft ook nog een andere charme”, 
zo vindt het echtpaar. “Wanneer we tafel één 
bezetten, is er altijd wel een kennis, vriend, 
vriendin of iemand die we al een tijd niet 
gezien hebben, die dan op het meest gezel-
lige moment even aanschuift. Evenzo in de 

zomer, wanneer het leven goed is op 
het terras!” aldus Gerard, die meent 
dat het werk in de avond wel is in te 
halen. Lekker rustig zonder een aldoor 
rinkelende telefoon. 
Beide werken als uitgever van  

historische fotoboeken, in de Hoeksche 
Waard bekend onder de naam uitgeverij 

Deboektant Klaaswaal. Dat het werk toch 
wel voor het meissie gaat moge blijken uit 

de vrij hoge productie van 25 boeken per 
jaar, uitgegeven door heel Nederland.
“Na een dag van hard werken, want die 
dagen zitten er nu eenmaal ook tussen, is het 
vaak een lekkere gedachte om niet te hoeven 
koken”, zegt Marja. “Hoewel wij al jaren geen 
vlees eten, biedt de kaart ons voldoende 
keuze, zowel op het gebied van vegetarisch 
als vis. Daarbij is de bediening gezellig en 
snel.” “Erg belangrijk wanneer je honger 
hebt”, laat zij er lachend op volgen.  
“De sfeer, gedempt licht en kaarsen maken 
de maaltijd tot een feest.”
Beiden vinden het feit dat de Heeren op de 
bovenverdieping altijd weer vol bruisende 
plannen zitten geniaal. Het ontstaan van deze 
krant, de onlangs gehouden veiling van de 
“Klaagmuur” voor het goede doel, het reis-
koffertje vol heerlijke gerechten en alle toe-
komst plannen die zij onlangs persoonlijk van 
de Heeren mochten vernemen, ondergaan 
zij als een prettige bijkomstigheid. Want zon-
der plannen, geen actie! Zij heffen het glas: 
“Proost Heeren!”

Het is een bloedhete  woensdag in augustus. 
Bof ik even, dat ik juist vandaag een vrije dag 
heb.  Na het ontbijt in de tuin en mijn trimrondje 
door het Spuipark, gaan we boodschappen 
doen. Er moet toch wat te eten zijn als we van-
avond thuis komen!
Tegen het middaguur stappen we dan op de 
fiets en gaan naar het dorp. Bij aankomst zien 
we al heel wat fietsen staan in het centrum, 
maar een blik op het terras van “de Heeren” 
laat gelukkig nog wat lege tafeltjes en stoelen 
zien, ook nog onder een van de grote parasols.
“Dag Bit en Burger,” horen we achter ons en er 
worden direct twee koude Bitburgers op ons 
tafeltje gezet door Jantine. 
Vijf minuten later is ook het laatste tafeltje 
bezet. Het zijn niet alleen vakantiegangers die 
er dan zitten, maar ook winkel-
personeel, kantoormensen, 
vertegenwoordigers etc., 
die hier van een uitste-
kende lunch komen 
genieten.
Omdat een mens 
niet op één bier-
tje kan leven, 
bestel ik bij 
Patrick nog een 
setje Bitburgers. 
De zweetdrup-
peltjes  staan op 
zijn voorhoofd, 
maar ondanks de 
drukte, of misschien 
juist wel daarom, maakt 
hij toch een praatje over het 
warme weer, de vakantie, giste-
renavond en morgenavond, tot Martine 
komt zeggen dat er nog wel wat te doen is 
voor hem. Ook zij ziet er verhit uit, terwijl ze 
twee enorme omeletten uitserveert bij ons 
buurtafeltje.
Het ontbijt is al weer enige tijd geleden, dus 
begint mijn maag al weer aardig te knagen. 
Voor de vorm kijk ik nog even op de kaart om 
een keuze te maken uit de diverse broodjes, 
maar wat ik neem wist ik bij wijze van spreken 
vorige week al: een broodje gezond.  Elsbeth 
weet het nog niet zeker, maar komt uiteindelijk 
toch tot de niet-verrassende keuze van carpac-
cio-salade. Als Su voorbij loopt plaats ik de 
bestelling bij hem.
Voordurend als we op het terras zitten, trekken, 
er in grote getale mensen voorbij. Woensdag 
marktdag. Er lopen veel mensen bij die ik ken, 
dus ik blijf gedag zeggen en zwaaien. 
Na de lunch komen er weer enkele lege plek-
ken op het terras. Meestal niet voor lang, want 
uit de  stroom van passanten maken zich met 
grote regelmaat dorstigen en hongerigen los 
om een oplossing voor hun probleem op het 
“Heerenterras” te zoeken. Na nog een drankje 
met vrienden te hebben genomen, maken ook 
wij plaats op het terras en stappen weer op de 
fiets om ons in de tuin vast mentaal te gaan 
voorbereiden op de barbecue van vanavond 
op deze bloedhete zomerdag, waarbij het vuur 
ten slotte gedoofd wordt door een enorme 
onweersbui.  Het was een heerlijke  dag, zowel 
op het terras als in de tuin.

Inmiddels is het december geworden. We heb-
ben wat brokstukken van de klaagmuur in de 
huiskamer staan en het terras is onherkenbaar 

veranderd.
Het is vrijdagavond, er staat een gure wind. Ik 
zie er vanaf om nog een trimrondje door het 
Spuipark te maken, maar stel in plaats daarvan 
voor om wat te gaan eten bij “de Heeren van 
Beijerland”. 
Voor we zitten heeft Jantine de Bitburgers al 
weer neergezet en ons op de bekende wijze 
begroet als Bit en Burger. Ik bestel bij Rivkah 
Spare-ribs en Elsbeth , jawel, carpaccio-
salade.
Nadat ik mij door ongeveer een meter Spare-
ribs heb weten te worstelen komen er nog 
vier vrienden binnen, die bij ons aanschuiven. 
Ik bestel bij Manon nog twee Bitburgers en 
vier vazen. Na de wereldproblemen te hebben 
opgelost, bestellen we nog een bittergarnituur, 

waarvan ik nog nooit heb mee-
gemaakt dat alles opge-

geten werd. Als Linda 
het volgende rondje 

komt brengen zeg-
gen wij, dat dit 
onze laatste 
Bitburgers zijn. 
Als de rest 
verdwenen 
is en ik wil 
afrekenen, 
komt er nog 

een bekende 
van ons met zijn 

vrouw even een 
afzakkertje halen. 

Wij zijn zwak: we drin-
ken er nog eentje mee. 

Toch ook weer sterk, want ik 
vraag Ronald om een taxi te bestellen  

voor ons.
 Als ik bij Jan mijn creditcard afgeef, heeft hij 
nog een vraag aan ons: of wij, als vaste gasten, 
iets leuks willen schrijven voor in het volgende 
nummer van “Heerenpraet”.  Ik vertel hem, 
dat dit niets voor ons is en dat hij dit beter aan 
iemand anders kan vragen. 

De taxi is gearriveerd en wij verdwijnen. Het 
was weer een gezellige avond bij “de Heeren”.

Op zaterdagochtend sta ik vroeg op voor mijn 
marathontraining en haal gelijk de auto op. 

Elsbeth en Kees van der Wal
  
Naschrift van de redactie: Kees van der Wal 

Vaste gasten


