HOE GEERTJES VERDWEEN
UIT BEILEN
Deel 1
De ouderen weten het nog: Geertjes was een begrip in Beilen. In de vijftiger jaren was het een
goedlopend bedrijf waar veel mensen uit Beilen werkten. Opeens was het verdwenen naar Assen.
Hoe is dat zo gekomen? Eerst wat geschiedenis van het bedrijf.
Historie van het bedrijf
In 1923 werd in Beilen de firma ‘Gebr. Geertjes’
opgericht door Albert en Berend Geertjes. Grote animator was Albert die overal brood in zag.
Ondernemingsgeest had hij: in 1919 kocht hij in
Duitsland een gloednieuwe fiets. Bij thuiskomst
in Beilen bleek dat er meer mensen waren die ook
wel zo’n goedkoop rijwiel wilden hebben. Albert
zag kansen en ging opnieuw naar Duitsland om
meer fietsen te kopen. Van het één kwam het
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ander en hij kocht van alles waar maar vraag naar
was, zelfs een pistool voor de burgemeester!
Boven: Familiefoto gezin Geertjes
V.l.n.r.: vader Albert Geertjes, Herman Geertjes,
Bé J.A.Geertjes, moeder Harmtien Nijboer,
Sietske Geertjes Voor: Jannie Geertjes en
Zwaantinus Geertjes.
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Ook bestelde hij een dorsmachine, maar daar
kwam hij bijna mee op de koffie. De dorsmachine
werd in opdracht gekocht voor een loondorser.
Toen het apparaat uit Duitsland in Beilen arriveerde bleek dat de opdrachtgever van gedachten was
veranderd en dat hij de machine niet meer wilde
hebben. Albert Geertjes zat met de dorsmachine
in de maag, want geld om die te betalen had hij
niet. Zijn ondernemingsgeest zag toch mogelijkheden, hij leende geld en zette zelf een loondorsbedrijf op!

Het kenteken op de tractor was in 1924 aan Geertjes afgegeven. Seekle Meilof met de tractor en
dorsmachine in de Paltz. Foto is genomen in 1936.
Daarachter Jan Boerema. Rechts op fiets mevrouw
Froentjes, echtgenote van de in 1936 overleden
burgemeester Froentjes.

Het bedrijf richtte zich vooral op de verkoop van
landbouwwerktuigen en het runnen van het dorsbedrijf. Gaandeweg werd duidelijk dat er in de
omgeving behoefte was aan een leverancier van
landbouwmachines. Bij machines horen natuurlijk
onderdelen en daarvoor werden een onderdelenmagazijn en een serviceafdeling opgericht. De
eerste vestigingsplaats in Beilen was het pand
Perkstraat 3. Het assortiment werd verder uitgebreid met huishoudelijke artikelen, kachels,
wasmachines en ijzerwaren. In 1952 werd het
voormalige hotel Jager in de Brinkstraat gekocht.
In 1934 zagen de gebroeders brood in de verkoop
van butagas in metalen flessen. Zij waren één van
de eerste depothouders van Shell in Nederland.
De butagasflessen kwamen per trein aan. Geertjes
had zelfs op het NS-emplacement een eigen plek
voor de opslag van de gasflessen. Deze werden
van daaruit met de Bedford-vrachtwagen van
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Perkstraat 3 ‘De bakermat’

Henk Makken op de bakfiets van Geertjes)

Geertjes, met Roelof Kornelis als vaste chauffeur,
door heel Drenthe vervoerd en afgeleverd. In Beilen verzorgde Henk Makken het transport met de
bakfiets. Geertjes bleef depothouder tot 1971.

de beginjaren toch wel een beetje huiverig voor
gasflessen. Ongetwijfeld zal Geertjes bij die
demonstraties gebruik hebben gemaakt van het
strijkijzer dat op butagas werkte! De afgedrukte
advertentie spreekt voor zich: “Hebt u geen elektriciteit? Dan toch een geweldig strijkijzer zonder
bouten te verwisselen. En met steeds gelijkmatige
temperatuur. De oplossing? Er is een speciaal
Shell Butagas strijkijzer”.

Om het gebruik van butagas te promoten organiseerde Geertjes demonstraties voor het veilig
gebruik van gasflessen. De mensen waren in

Brochure Gebr. Geertjes september 1927
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Advertentie Butagas strijkijzer
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Het personeel van Geertjes in 1951
Achterste rij: v.l.n.r. Jan de Blouw en Pauwel Gritter
2e rij: v.l.n.r. Jaap Geerts, Jan van Veen ,Jan Knorren, Seekle Meilof, Albert Geertjes, Bé Geertjes,
Hillie eleveld, Roelof Kornelis, Niek Kalsbeek,
Koning, Jan ten Oever en Reinder Busstra
Voorste rij: v.l.n.r. Hennie Ploeg, Riek Leunge,
Margje ten Have, Gé Holwerda, Loes Ronner, Jan
Tamming, Lies van Goor, Alie Thijs.
Het bedrijf groeide en groeide
In 1951 waren er al 22 werknemers.
En het assortiment groeide mee. Melkmachines
waren in opkomst en Geertjes leverde ook die aan
de boeren. Het gevolg was dat men een ernstig
ruimtegebrek kreeg. De Perkstraat en de Brinkstraat waren te klein geworden. Op verschillende
plaatsen in het dorp had Geertjes al pakhuisruimte gekocht en gehuurd. Omdat het bedrijf uit zijn
jas begon te groeien werd het Gemeentebestuur
van Beilen in 1955 om grond gevraagd om een
groter pand te kunnen realiseren. Dit was het
begin van een lijdensweg.

Ruimteprobleem
Het Nieuwsblad voor Beilen vertelt in detail wat
er verder gebeurt. Bijna wekelijks wordt aandacht
besteed aan het ruimteprobleem van Geertjes.
Op 8 juli 1955 vraagt het ‘Raaslid’, die regelmatig
een kritische column heeft in het Nieuwsblad,
voor het eerst aandacht voor de plannen van Geertjes. Insiders weten dat achter het pseudoniem
‘Raaslid’ de redacteur van het Nieuwsblad voor
Beilen, G.A. de Ridder, schuil gaat. Hij vraagt de
burgemeester of hij het goed heeft begrepen dat
de openbare Ulo school verkocht zal gaan worden
aan Geertjes. Het ‘Raaslid’ vindt dit maar vreemd.
“Je zult toch eerst een nieuwe uloschool moeten
hebben voordat zij de oude kan betrekken”. De
school was in 1955 volgens het ‘Raaslid’ nog
maar 8 jaar gevestigd in het gebouw aan de Perk.
(Tegenwoordig staat daar het kantoor van Friesland Campina).
Kennelijk reageert het ‘Raaslid’ in zijn column op
de raadsvergadering van 30 juni 1955 waarin het
raadslid Mensink een schriftelijke vraag stelt over
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de verkoop van de ulo aan Geertjes. De burgemeester, de heer Römelingh, antwoordt dat deze
aangelegenheid inderdaad in bespreking is en dat
er thans geen nadere mededelingen over kunnen
worden gedaan. Mensink merkt op dat deze zaak
al maanden gaande is en hij acht het niet in het
belang van de firma (Geertjes) dat er zoveel tijd
verloren gaat.

Pakhuizen
Geertjes had verschillende gebouwen,
meestal voormalige boerderijen, als opslagruimte in gebruik: In de Molenstraat,
waar vroeger de dorsmachines stonden,
waren kachels en landbouwwerktuigen
opgeslagen. Daarnaast de grote schuur
van bouwmaterialenhandel Eleveld op de
hoek van Kerkstraat met de Perkstraat en
de schuur van “klein Trientie” (Trijntje
Spoelder- Hunze) in de Kruisstraat, waar nu
makelaar Oosting gevestigd is. Dan ook nog
de schuur van Vrugt in de Asserstraat (waar
nu garage Thalen is) en het door Geertjes
gebouwde pakhuis achter het voormalige
hotel Jager in de Brinkstraat. Alles volgestouwd met kachels en huishoudelijke
artikelen.
Het voormalige hotel Jager dat uit drie
verdiepingen bestond en van boven naar
beneden afgeladen vol stond met 40.000
artikelen, was het eigenlijke distributiecentrum. Zelfs bij de Domo was opslagruimte
gehuurd voor oliekachels van het merk
“Ambassadeur”. Henk Makken, destijds
wonend naast het distributiecentrum in de
Brinkstraat en werkzaam bij Geertjes vertelde dat de verkochte goederen elke dag op
de stoep voor het pand stonden, klaar om
opgehaald te worden door de verschillende
bodediensten.
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Pas in de raadsvergadering van 29 september
1955 geeft Römelingh opening van zaken. Volgens de burgemeester heeft Geertjes al lange tijd
te maken met schaarste aan pakhuisruimte en gebrek aan een behoorlijke toonzaal. In het centrum
van het dorp zijn geen mogelijkheden voor Geertjes. In noordelijke richting zal toekomstige uitbreiding voor woningbouw komen. Het westen ligt
te ver van het station en daarom hebben B en W
het plan om de ulo te verkopen aan Geertjes. Een
school hoort niet in de buurt van een belangrijk
industrieterrein als de DOMO. De Ericalaan is een
geschikter gebied voor deze school, bovendien in
de buurt van de sportvelden. De Gemeente Beilen
zal bij verkoop aan Geertjes rekening houden met
de belangen van de DOMO. Dat bedrijf is immers
voor de gemeente een belangrijk bedrijf.

Het voormalig Hotel Jager ‘Het distributiecentrum’
De DOMO heeft inderdaad bezwaren tegen de
voorgenomen verkoop. Zij stelt dat er ernstige
bezwaren bestaan om gebouwen voor de handel
te vestigen in de bestaande woonkern en dat zij
nooit heeft kunnen veronderstellen dat tegenover
de dure directeurswoning (van de DOMO, opm.
red.) gebouwen voor handelsdoeleinden zouden
komen. B en W stellen echter voor om de bezwaren af te wijzen.
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Discussie in de Gemeenteraad
In de raadsvergadering van 29 september 1955
wordt er verder gediscussieerd: De ulo staat er
nog maar net, er zijn nooit problemen geweest
voor de leerlingen in relatie met de directe aanwezigheid van de DOMO, het stuk grond achter
de school is te klein voor Geertjes, zowel Geertjes
als de Domo moeten tevreden zijn. Dat men vanuit
de dure directeurswoning uitzicht zal hebben op
de pakhuizen van Geertjes vindt een raadslid een
slecht argument.

Julianastraat met de schuur van Bouwmaterialenhandel Eleveld dat Geertjes ook als pakhuis
gebruikte.
Het College van B en W zit er duidelijk mee. Het
geeft veel hoofdbrekens en er zijn allerlei voorwaarden, onder meer dat de plek niet te ver van
het station mag liggen en minstens 8000 m2
groot moet zijn. Verder vindt het College dat het

industrieterrein niet geschikt is voor deze firma
(Geertjes) omdat zij handel drijft en geen industrie voert (!) . Ten zuiden van de Domo is wel grond
maar dat is voor de DOMO niet gewenst. Kortom,
een enorm probleem. Maar zoals altijd, er is een
oplossing: het raadslid Zijlstra werpt zich op als
bemiddelaar. Volgens hem moeten de belangen
van de Gemeente, van Geertjes en de DOMO op
harmonieuze wijze verenigd worden. Hij spaart
alle partijen: aanneming van het voorstel van het
College van B. en W. zou hij betreuren ter wille van
de DOMO en het verwerpen betreuren ter wille
van Geertjes. Alle raadsleden vinden overigens
unaniem dat Geertjes met grond geholpen moet
worden. Maar de Raad heeft toch moeite met het
voorstel van B en W om de ulo met bijbehorende
grond aan Geertjes te verkopen.
Zijlstra stelt zich in de raadsvergadering vooral op
als de belangenbehartiger van Geertjes: Geertjes
moet grond krijgen, de zaak schreeuwt om een
oplossing! Zijlstra heeft inmiddels met de Domo
gesproken en deze is bereid om grond ten westen
van hun bedrijf af te staan voor Geertjes. De voorzitter, burgemeester Römelingh, grijpt deze strohalm aan en zegt dat het College buitengewoon
dankbaar is voor dit denkbeeld dat inderdaad
De uloschool met op de achtergrond
de Stefanuskerk.
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perspectieven opent. Hij is verrukt dat dr. Zijlstra
met het DOMO-bestuur heeft gesproken en het
Collegevoorstel wordt tijdens deze raadsvergadering teruggenomen!
Zijlstra was in het dagelijks leven directeur
van Stichting Beileroord. Hij werd door
iedereen aangesproken met “dokter”, ook
in de Gemeenteraad. Zijlstra was hier niet
zo gelukkig mee en het verhaal gaat dat hij
in de Gemeenteraad had gevraagd of hij op
dezelfde manier aangesproken kon worden
als de overige raadsleden. De burgemeester vraagt daarop aan de raadsleden wie
daarover het woord wil. Lammert Nijboer,
raadslid voor de CHU, reageerde direct en
antwoordde: “Dat is een prima voorstel,
mits hij ons niet langer behandelt als zijn
patiënten”.
(verteld door Jan Kuik,
kleinzoon van L. Nijboer)

Raadslid dokter Zijlstra
In het Nieuwsblad van Beilen van 7 oktober 1955
geeft het kritische ‘Raaslid’ in zijn column een
enorme pluim aan het raadslid Zijlstra omdat hij
is gaan praten met de DOMO, het bedrijf waarmee
het College van B en W al zo vaak heeft gesproken. Het ‘Raaslid’ geeft een sneer aan het College
waarin zelfs een makelaar zit (wethouder J. Oosting). Zijlstra slaagde er wel in om grond te vinden
voor Geertjes en het College nam met vlag en wimpel haar eigen voorstel terug. B en W glunderden
van plezier nu ze zo prachtig van hun breedvoerig
beredeneerde en toegelichte voorstel af waren.
Eind goed, al goed? Het loopt toch wat anders dan
Zijlstra zich had voorgesteld. In een volgend artikel zal ik de soap rond Geertjes verder vertellen.
Bronnen:
Nieuwsblad voor Beilen
Archief gemeente Midden Drenthe
Brochure “Geertjes 1923-1973”
Gesprekken met J.H.Kuik, J.Weurding,
H.Makken, H.J. Vos en W. van Emden

Lammert Nijboer met zijn hond Johnny
(Collectie Josien Kuik)
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Foto’s:
Archief H.V.G.B.
Archief familie Geertjes
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Uloschool met rechts de directiewoningen

HOE GEERTJES VERDWEEN
UIT BEILEN
Deel 2
De Beiler groothandel Gebr. Geertjes N.V. groeide enorm in de naoorlogse jaren. Er was een groot
gebrek aan pakhuisruimte en men miste een behoorlijke toonzaal. In 1955 verzocht Geertjes aan het
College van B en W van Beilen om 8000 m2 bouwgrond voor een nieuw onderkomen. Fijn zult u misschien zeggen. Maar het realiseren van een oplossing voor die vraag ging niet zomaar.
In mijn vorige artikel ben ik gebleven bij de
raadsvergadering van 29 september 1955 waarin
het College van B en W haar voorstel introk om de
openbare uloschool aan Geertjes te verkopen. In
de vergadering van 1 december 1955 wordt duidelijk dat B en W met de DOMO en Geertjes heeft
gesproken: de DOMO is bereid om grond aan
Geertjes te verkopen maar wil in ruil daarvoor de
uloschool met de bijbehorende grond kopen om
2

daar haar kantoor te vestigen. B en W willen dit
wel, maar de pakhuizen van Geertjes in het dorp
moeten dan wel verdwijnen. Iedereen is blij. Het
perceel dat Geertjes zal krijgen is weliswaar niet
groot genoeg, maar het plan is om van anderen
ook grond te kopen zodat men toch op 8000 m2
zal komen. De DOMO moet voor de uloschool en
de grond fl. 150.000.- betalen.
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De Gemeente Beilen
verkocht de openbare
ulo met bijbehorende
grond (8300 m2) aan
de DOMO. In eerste
instantie had Geertjes,
onder voorbehoud van
goedkeuring door de
Gemeenteraad,
dit complex gekocht.

Het tweede plan:
Geertjes zou 2187 m2
(C) van de Gemeente
Beilen kopen en 1183
m2 (B) van de DOMO,
terwijl de DOMO 383 m2
(A) aan de Gemeente
Beilen zou verkopen.

Getekend door Arend
Paping aan de hand van
een kadastrale tekening.
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Geertjes vertrekt uit Beilen
Op 12 januari 1956 dient Geertjes een bezwaarschrift in. Men heeft moeite met een bepaling in
de bebouwingsvoorschriften over de minimale
en maximale oppervlakte van de bedrijfsgebouwen. Dan is het rustig in de maanden januari en
februari. Geen woord meer in het Nieuwsblad
over Geertjes. Maar schijnt bedriegt, de krant van
30 maart 1956 meldt dat Geertjes Beilen gaat
verlaten. In een redactioneel commentaar wordt
verder ingegaan op deze verrassende wending.
De slechte tijding gaat als een lopend vuurtje door
Beilen: Geertjes gaat met de grossierderij naar Assen! Het was volgens de krant een publiek geheim
dat Geertjes met het steeds groeiende bedrijf
hopeloos vast kwam te zitten en genoodzaakt was
om Beilen te verlaten, tenzij het Gemeentebestuur
vlot zou meewerken aan een nieuwe huisvesting.
Ook was het een publiek geheim dat Geertjes medewerking van Assen kon krijgen. Bepaalde eisen
van het Beiler Gemeentebestuur zouden de druppel zijn geweest die voor Geertjes de emmer deed
overlopen. Het winkelbedrijf zou voorlopig wel in
Beilen blijven. De krant zet grote vraagtekens bij
het gemeentebeleid en stelt vast dat er iets hapert
en dat het tijd wordt dat men zich hierop bezint.

B.J.A. Geertjes
4

Open brief aan de Gemeenteraad
in het Nieuwsblad
In de krant van 6 april 1956 verschijnt een open
brief van Gebr. Geertjes N.V. aan de Gemeenteraad. B.J.A. Geertjes geeft zijn zienswijze op de
gang van zaken. Hij protesteert tegen de voorstelling van zaken door burgemeester Römelingh
en wethouder Dijkema. Zij hadden gesteld dat
de bewuste grond westelijk van de DOMO al was
gekocht door Geertjes, terwijl dit niet zo was. Ook
het raadslid Zijlstra had deze handelswijze minder fraai gevonden. Geertjes voelt zich beledigd,
hij had nimmer de toegewezen grond aanvaard
noch gekocht, mondeling noch schriftelijk. De
uloschool en de bijbehorende grond (8300 m2)
waren behoudens goedkeuring van de Gemeenteraad eerder wel door Geertjes gekocht. Uiteindelijk had men slechts 2187 m2 gekregen en dit
was te weinig. Geertjes voelt zich niet serieus
genomen: 10 minuten voor de raadsvergadering
had men de tekening van het terrein pas gekregen, terwijl de gemeenteraadsleden de gestencilde voorstellen al in huis hadden. Aankoop van
de achterliggende gronden zou nog jaren hebben
gekost. Geertjes eindigt met een verwijt aan de
Gemeente, namelijk de verkoop van de ulo aan de
DOMO, terwijl Geertjes, behoudens goedkeuring
van de raad, deze reeds had gekocht. Had Geertjes geen recht van eerste koop? Had de Gemeente de school en de grond niet eerst aan Geertjes
moeten aanbieden?
Redactioneel commentaar
In dezelfde krant van 6 april 1956, een redactioneel commentaar met als kop ‘Er hapert iets’. Nu
krijgt ook de gemeenteraad ervan langs en wordt
beticht van wanbeleid. De kritiek van de redacteur
is niet mals: ‘Zelden kregen wij van een vergadering zo onze bekomst als van deze, die het wanbeleid van ons College van Dagelijks Bestuur achter
een oratorisch rookgordijn dekte’. Maar de niet
geringe verbazing treft vooral het raadslid Zijlstra
(PvdA). Dat hij het College in bescherming nam
was nog te begrijpen maar dat hij zijn collega-
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Raadslid L. Nijboer,
pleitbezorger van de Gebr. Geertjes

Redacteur G.A. de Ridder van het Nieuwsblad voor
Beilen: ‘Wat een drama is het...’

raadsleden het recht op kritiek ontzegde was voor
de redacteur onbegrijpelijk. Zijlstra spaarde het
College, hij prees het zelfs omdat het zoveel goede wil had getoond.
Na deze speech van de fractievoorzitter van de
grootste partij (PvdA) was duidelijk dat de zaak
Geertjes als een nachtkaarsje zou doven. De heer
Koster, fractievoorzitter van de andere coalitiepartij (AR), haastte zich namelijk te verklaren dat
hij het met Zijlstra volkomen eens was en dat hij
niets aan diens betoog had toe te voegen. Het College blikte bijna triomfantelijk de raadszaal rond:
Geertjes was verslagen! De redacteur besluit met:
‘Wat een drama is het, dat een firma van Geertjes’
importantie het dorp, waar zij tot bloei is gekomen, verlaat’.

de laatste onderhandelingen over de aankoop van
grond wel degelijk de indruk heeft gewekt dat hij
die grond aanvaardt. Geertjes was moreel
gebonden, er was sprake van een verschil tussen
een handelsmoraal en -mentaliteit en die van
een gemeentebestuur. Geertjes heeft willens en
wetens een raadsbesluit willen uitlokken. Duidelijk werd dat Geertjes ook nog 30 meter van
een geprojecteerd plantsoen wilde hebben. Dat
plantsoen was van het grootste belang voor een
verbinding met het dorp, dit had Geertjes niet begrepen. In het betoog van de burgemeester krijgt
de redacteur van het Nieuwsblad voor Beilen een
veeg uit de pan. Hij heeft het Gemeentebestuur
en de Gemeenteraad beticht van wanbeleid en dat
is het ergste wat men de overheid kan verwijten.
Daarvan is de burgemeester geschrokken, het
spijt hem dat de redacteur geen hoor en wederhoor heeft toegepast en hij heeft daarmee de
erecode van de journalistiek overschreden. Ook
de wethouders Dijkema en Oosting spuien hun

Plantsoen gooide roet in het eten
In de raadsvergadering van 12 april 1956 geeft de
burgemeester een uiteenzetting over de contacten
met Geertjes vanaf 1954. Hij stelt dat Geertjes bij
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kritiek over de berichtgeving in het Nieuwsblad.
De krant was niet neutraal en Zijlstra, de andere
hoofdrolspeler in het drama, deed ook nog een
duit in het zakje: ‘De mensen waren opgezweept
en leek wel of de Beiler krant zich tot taak had

Hoofdrolspeler 1
van het college B en W
Wethouder Oosting

Hoofdrolspeler 2
van het college B en W
Wethouder Dijkema

Statius Georg Römelingh
Burgemeester Römelingh was burgemeester van de gemeente Beilen van 17 november 1948 tot aan zijn dood op 24 mei 1963.
Hij had een bijnaam ‘Jan Plantsoen’. Zou
die bijnaam iets maken hebben gehad met
de affaire Geertjes?
Römelingh legt in zijn betoog de nadruk op
de waarde van het geprojecteerde plantsoen. Heel opmerkelijk want in die tijd was
er nog geen sprake van een woonwijk. Het
omliggende gebied was enkel in gebruik als
weiland.
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gesteld die ophitsing tot elke prijs te stimuleren.
Aan vuilnisbakkenjournalistiek hebben wij geen
behoefte’.
Een boze redacteur
Op 20 april 1956 verschijnt opnieuw een redactioneel artikel over de kwestie in het Nieuwsblad.
Een lang verhaal waarin de redacteur zich verzet
tegen de aantijgingen van het College dat het
Nieuwsblad Beilen met de zaak Geertjes de gemeente Beilen in opspraak gebracht zou hebben.
De redacteur verzet zich krachtig tegen de beschuldigingen van Dijkema en Zijlstra dat er een
beleid wordt gevoerd dat tegen hun partijen is gericht. Ook wethouder Oosting wordt niet gespaard
in de kritiek. In dezelfde krant opnieuw een ingezonden brief van B.J.A. Geertjes, nu gericht aan de
redactie van het Nieuwsblad voor Beilen. Geertjes
geeft een toelichting op zijn open brief aan de
Gemeenteraad. Daarin had Geertjes overtuigend
willen aantonen dat hij, in tegenstelling tot wat B
en W had beweerd, geen grond van de gemeente
Beilen had gekocht. Volgens de burgemeester had
Geertjes juridisch gezien inderdaad geen grond
gekocht maar moreel gezien wel. De burgemeester zou in een persoonlijk gesprek hebben toegegeven dat B en W zich had vergist. Het College
had gedacht dat Geertjes koopmanstactiek had
gebruikt en men had aangenomen dat het bedrijf
niet zou weggaan uit Beilen. Geertjes neemt het B
en W kwalijk dat zij die vergissing wil camoufleren
ten koste van de goede naam van een ander.
Mosterd na de maaltijd
Dan is het rustig in het Nieuwsblad voor Beilen.
Maandenlang lees je niets meer over het drama
Geertjes, want zo mogen wij het wel noemen. Een
bloeiend bedrijf dat enorm expandeert en dat met
medeneming van zo’n 50 personeelsleden naar
een naburige gemeente vertrekt. Dan opeens een
spoedeisende raadsvergadering op 18 januari
1957, dus 8 maanden later. Drie raadsleden, L.
Nijboer, A.K. Mulder en H. Tjarks hebben daarom
verzocht. Zij willen een aanvaardbare oplossing
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voor de blijvende vestiging van Gebr. Geertjes
N.V. in Beilen. Er is namelijk een vergadering
geweest over het vertrek uit Beilen met de fractievoorzitters van de politieke partijen, de directie
van Geertjes en een comité. Dit comité bestaat
uit J. Bruinsma (directeur van de AMRO-bank),
M. Cox (huisarts), J. van Hilten (leraar Chr. Mulo),
J. Oldenburger (manufacturier), G.A. de Ridder
(redacteur Nieuwsblad voor Beilen), T.S. Wiersum
(notaris) en A. IJbema (directeur DOMO). Vooral
de aanwezigheid van deze laatste persoon in het
comité is wel verrassend. In deze vergadering
heeft Gebr. Geertjes N.V. te kennen gegeven dat zij
uiteindelijk nog interesse heeft om het bedrijf in
Beilen voort te laten bestaan.
Het comité meent dat zij in burgerplicht tekort zou
schieten wanneer zij niet nog een poging zou ondernemen om de verplaatsing naar Assen te voorkomen. Het vertrek zou een ernstig verlies voor de
gemeente Beilen betekenen. Het comité verzoekt
de Gemeenteraad deze voor Beilen belangrijke
aangelegenheid alsnog in gemeenschappelijk
beraad onder ogen te nemen. De speciale raadsvergadering op 18 januari 1957 wordt bezocht
door heel veel belangstellenden op de publieke
tribune. Na een kwartier kan voorzitter J. Oosting, (burgemeester Römelingh was door ziekte
verhinderd) de vergadering alweer sluiten. Gebr.
Geertjes N.V. heeft B en W namelijk per brief laten
weten dat zij van B en W te Assen bericht heeft
gekregen dat Gedeputeerde Staten van Drenthe
hun goedkeuring hebben verleend aan de voorwaarden tot vestiging van het bedrijf in Assen.
Hierdoor is de verplaatsing van de grossierderij
definitief geworden. Het heeft geen zin om weer
over nieuwe voorstellen van de Gemeenteraad van
Beilen te spreken.
Het raadslid L. Nijboer die steeds in alle vergaderingen de kant van Geertjes heeft gekozen, merkt
tot slot op dat hij hoopt dat het Gemeentebestuur
uit deze gang van zaken de les zal leren om in het
vervolg soepel te zijn bij onderhandelingen over

mogelijke industrievestiging, opdat Beilen niet als
een hinkend paard achteraan komt.

Raadslid L. Nijboer,
pleitbezorger van de Gebr. Geertjes
Bronnen
Nieuwsblad voor Beilen
Archief van de gemeente Midden-Drenthe
Rectificatie
In het vorige artikel “Hoe Geertjes verdween uit Beilen” is een storende fout geslopen: “Klein Trientie”
zou Trijntje Spoelder-Hunze zijn geweest. Dit is niet
juist.
Een oplettende lezer attendeerde ons daar op en had
gelijk. “Klein Trientie” was Trijntje van ’t Veen-Jansen, weduwe van Jan van ’t Veen. Zij woonde Kruisstraat 5. Dit pand is destijds afgebroken en nu staat
daar de makelaardij Oosting. Haar buurvrouw van
Kruisstraat 7 was Trijntje Spoelder-Hunze.
“Klein Trientie” was inderdaad een klein vrouwtje. In
“Een wandeling door Beilen” van F.C.Kerkhove wordt
zij genoemd. Zij overleed op 28 juli 1974 en ligt begraven op de begraafplaats aan de Asserstraat.
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