
Jan Kuiper 

(bewerkt en vertaald van het Drents in 
het Nederlands door F. C. Kerkhove) 

'T NIEUWE LICHT deel I 

In de 50-er en 60-erjaren verschenen in hetNieuwsblad voor Beilengeregeld stukjes in Drents dialect 
van de hand van Jan Kuiper over de geschiedenis van de Beiler Electriciteitscentrale onder de naam 
"t Neije locht'. In deze artikeltjes vertelde hij over het reilen en zeilen van deze centrale en zijn eigen 
belevenissen daarbij. 
Deze stukjes zijn vertaald in het Nederlands (mede ten gerieve van onze leden die geen Drents spreken 
en voor wie dit moeilijk is te lezen). Bovendien werden de stukjes hier en daar aangepast, daar er vaak 
tijdgebonden opmerkingen in werden gemaakt, die nu niet meer terzake zijn. Hoewel hier en daar de 
gebeurtenissen mogelijk wel wat zijn geromantiseerd, geven deze artikeltjes toch een goede indruk van 
de belangrijkheid van deze voor toen moderne en belangrijke installatie voor Beilen. 

Opgeknapt 
In het Beilen aan het begin van deze eeuw zijn het 
rustige jaren en het Beiler volk leeft rustig en kalm 
met elkaar in hun dicht opeen gebouwde dorpje. 
De straten zijn een paar jaar geleden (wij praten nu 
over 1911) vernieuwd. Ik zie de veldkeien nog 
liggen: in 't midden van de straat een rij wat 
dikkere keien en dan naar de goten toe, wat 
afhellend, de kleinere keien. Die keien zijn ver-
vangen door straatklinkers; een hele verbetering. 
De boeren uit de omliggende gehuchten hebben 
zich ontfermd over de oude veldkeien en kregen 
zodoende ook een straat. Ze kregen er bijna ruzie 
om, wie ze mocht hebben. 
Beilen is er aardig van opgeknapt. Het gerammel 
van de wagens en hondekarren hoort men bijna 
niet meer en als men op zaterdagavond de straat 
voor het huis aanveegt, dan gaat dat heel wat 
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gemakkelijker. Het regenwater wil ook al wat beter 
weg, al staan de straten bij het postkantoor en op de 
Brink wel eens blank na een stortbui. Ik heb daar 
eens een liedje over gemaakt, dat ik op een feest-
avond heb gezongen. Het refrein ging zo: 
De riolen zijn nietig, het publiek is verdrietig. 
Wanneer komt daar toch eens aan een end? 
Dan was men gelukkig en niet meer zo nukkig 
En verlost van een grote ellend. 

Kerkgang 
't Beiler volk is vlijtig en zuinig en dat moet ook 
wel, want het geld is schaars. Ook de collectanten 
in de kerken merken wel eens dat er niet veel geld 
onder de mensen is. Het zijn meest centen als ze 
zondags na de preek de collectezakken leeggooien. 
En een knoop of een pepermuntje is geen zeldzaam-
heid. 
Wat waren die zondagen toen rustig. 's Morgens 
togen de mensen, meer dan tegenwoordig, naar de 
kerk. Ik zie ze nog lopen, of beter gezegd 'schrij-
den' . De mannen meestal in 't zwart en de vrouwen 
met mooie donkerblauwe of groene, en ook wel 
zwarte jurken aan, het hoofd bedekt met een 
zilveren of gouden oorijzer. Sommige vrouwen 
hurkten nog even bij de kerk, voordat ze naar 
binnen gingen. Op een schilderij van Dozy is dat 
afgebeeld bij de kerk van Westerbork. De domi-
nees waren nog op hun 'dominees' gekleed. En 
men zag geen auto's bij de kerken staan, maar wel 
koetsjes en een enkele fiets. Maar de meeste 
kerkgangers kwamen langs de kerkpaden over de 
essen van Eursing en Alting te voet. 

Seizoenen 
In de zomer, als de boeren aan het hooien waren, 
of in de korenoogst, was het soms aardig druk op 
straat, want er woonden in het dorp nogal wat 
boeren en ambachtslui hadden meestal ook een 
paar koeien. 
Tijdens de winter hadden sommigen grote moeite 
om rond te komen, vooral bij de arbeidersbevolking. 
Maar die probeerden zich er door te slaan met 
heideplukken, bezems (zgn. riezebessems) maken, 
of eenvoudig door wat schulden te maken bij de 
bakker en de winkelier. In het voorjaar, als er weer 
wat werk was, werd de schuld afbetaald. Ook zag 

men bij de winterdag, dat er mannen aan het stenen 
kloppen waren bij het schutje in de Beilerstroom. 
Ze hadden een paar stokken in de grond gestoken 
en daar een aardappelzak tussen gespannen, zodat 
ze een beetje beschut zaten tegen de soms felle kou. 
Ja, men kwam er niet zo gemakkelijk als tegen-
woordig. Vorstverlet kende men niet en de mond 
moest toch bezig blijven. Neen, als de winter 
inzette, moest men zich zien te redden. 
Maar het kon voor veel mensen ook wel plezierig 
zijn bij de winterdag. Vooral als er een dikke laag 
ijs in de Beilervaart lag. Dan ging men met een 
grote groep op de schaats naar Hein Vos of naar de 
Smilde. Men stapte zo maar op schaatsen bij Hein 
Vos de vergunning binnen en dronk een glaasje 
punch. Jan Grit, in de volksmond Jan Bellegie, een 
vlijtig en sterk kereltje, zorgde er wel voor, dat hij 
een baan had geveegd als het ijs sterk genoeg was. 
Hij bleef dan de hele dag zo beetje aan het vegen, 
wat hem geen windeieren legde. Als men het koud 
kreeg, dan kon men bij hem ook wel een glaasje 
'schippersmadera' (jenever) krijgen. Men ging dan 
even naast hem in de onderwal zitten, net alsof men 
moeilijkheden met zijn schaatsen had, en dan 
kwam de fles wel uit de binnenzak. 
Ook op nieuwjaarsvisites, die toen in de hele maand 
januari werden gehouden, kon het gezellig zijn. 
Op één van die visites is men op het idee gekomen 
om te proberen een beter soort licht te krijgen. 

Nieuwjaarsvisite 
We gaan eens kijken op zo'n visite bij iemand in de 
Brinkstraat. De gastvrouw heeft alles al klaar staan 
als tegen half acht de buren en kennissen komen 
opdagen. De kraantjespot doet goed dienst, de 
nieuwjaarskoeken en de `knieperties' doen de ronde 
en de vrouwen zijn al druk aan 't praten over 
huishoudelijke en familie-aangelegenheden. 
De mannen hebben het over de politiek. Er schijnt 
al iets te broeien in de anders zo rustige wereld. 
"Och", zegt er iemand, "met twee jaor dan hew 
groot feest: honderd jaor onofhankelijkheid. Oor-
log komp er vaste nooit wèèr." 
Ze zijn druk met elkaar in debat, als er opeens een 
lampenglas springt. Even schrik bij de vrouwen, 
maar dan gelach. Snel wordt een blakertje met een 
kaars uit de keuken gehaald, zodat er kan worden 
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Peil ie fri 
•••••■•11■111~1■Vekernmffil, 

Zij, die genegen zijn te leveren : 
Petroleum voor de ver-

lichting der straten en der 
O,1. Scholen te Bellen, Hij-
ken Booghalen, en Wijster, 

worden uitgenoodigd bij onder-
teekende briefjes in gesloten 
enveloppe, met opschrift : „Prijs-
opgaaf van Petroleum", vooriedere 
plaats afzonderlijk of in massa, 
prijsopgave in te zenden, 

voor 26 Augustus a.s. 
.ten gemeentehuize. 

De 'petroleum is benoodigd: 
voor de straatverlichting te Beilen 
van 1 Sept. tot 1 Mei; voor de 
0. L. School aldaar van 1 Oct. 
tot 1 Maart;. voor de straatver-
lichting te Hijken, Hooghalen en 
Wijster van 1 Nov. tot 1 Maart 
en voor. de 0. L. Scholen.  aldaar 
van 1 Oct. tot 1 April. 

Burgemeester en Wethouders 
behouden zich het recht voor, de 
geheele of gedeeltelijke levering 
ten allen tijde op te zeggen. 

Beilen 17 Augustus 1910. 
Burgemeester en Wethouders 

voornoemd, ' 
W. C. DE VIDAL. 

De Secretaris, 
H. 'BEULEN. 

De gemeente Beilen zocht een petroleumleverancier, 
want de straatverlichting moest in het winterhalfjaar 
kunnen branden. 

bijgelicht bij het zoeken naar een nieuw lampen-
glas, dat ze zelf in de winkel verkopen. 
Ziezo, voor de schrik nog maar eens inschenken en 
de schaal met nieuwjaarskoeken laten rondgaan. 
Het gesprek heeft plotseling een draai genomen. 
't Gaat nu over lampenglazen en petroleumlampen 
in 't algemeen. 
"Wij hebt ok nog al ies last dat er een glas knapt, 
veural as oonze Wimmelt de deeldeure wat lange 
kis lat staon," zegt een van de vrouwen. 
"Nou, wij mugt niet klagen," zegt vrouw Joosten, 
"wij hebt altied een haorspèèlde boven an 't glas 
hangen en dat is een probaat middel." 
De mannen tappen uit een ander vaatje. "Wij 
mussen zeen daw gaslocht kregen," oppert er een. 
"As 't niet oet Assen kan, dan moew zólf maor een 
febriekie zetten. " 
"Laot de gemeente er maor eene zetten," zegt 
Vredeveld van Smalbroek, "dan kunt de buurt-
schappen er ook van profiteren, want daor is 
't bedroofd met de verlochting. Nou moet ik 
vanaovend met duustere maone maor zeen dat ik de 
weg vinne. As er nou maor een lantèèrn bij de 
stroombrugge stun, dat scheelde al een heel einde. " 
" 't Is mij al ies gebeurd," vertelde hij verder, "toen 
ik op een aovend van Beilen kwam in 't hardstikke 
duuster, dat ik met de stok zo'n beetie de weg mus 
zeuken. 'k Had de stroombrugge good en wal had, 
toen mij de piepe oet gung. 'k Wol hum wèèr 
anstikken, maor dat gung niet zo makkeliek, zodat 
ik mij een maol of wat umdreide um van de wind 
of te gaon staon. Eindeliek had ik hum wèèr an. 'k 
achte met de stok de straote wèèr op en kuierde 
langzaom deur. Laot ik nou wèèr bij de stroom-
brugge uutkommen. 'k Heb een mal woord zegt en 
mij umdreid." 
Er wordt om het verhaal gelachen, maar het 
gesprek gaat dadelijk weer over gaslicht. 
De vrouwen hebben er ook wel oren naar: altijd dat 
gestink met die petroleum. Eén van de dames komt 
nog wel even op voor de petroleumventers; wat 
moeten die dan? 
"Ja," zegt een van de mannen, "toen de trein er 
kwam zeden ze ok al: wat moet nou die beurt-
schippers en de vrachtrieders? Maor 't is vanzÉilf 
wal beroerd as je de broodwinning deur een 
neijigheid ontneumen wordt." 
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Er wordt nog een tijdje over doorgeboomd en de 
vrouwen roeren hun mondjes ook flink. 
De mannen besluiten nog dezelfde avond om een 
stukje in de Beilerkrant te zetten, dat het de 
bedoeling is een vergadering te beleggen, waar 
gesproken zal worden over het oprichten van een 
gasfabriek. 

Notaris B. Schutter  

Vergadering 
Het stukje is goed aangeslagen, zodat er veel 
mensen op de vergadering komen, vooral nering-
doenden, want die wilden heel graag van de petro-
leumlampen af. 
Eén van de voorlopige commissieleden opent de 
vergadering; hij is blij dat er zoveel belangstelling 
is voor het nieuwe licht. Hij vertelt hoe ze op het 
idee gekomen zijn en wil graag het oordeel horen 
van de aanwezigen. 
Die zijn er in het algemeen voor dat er ander licht 
komt en hoe eerder hoe liever; gas is ook zo 
gemakkelijk voor de huisvrouwen om op te koken. 
Het gonst op de vergadering van 'gas'. 
Maar nu komt notaris B.Schutter ineens met een 
ander voorstel. Hij is er sterk voor dat de petro-
leumlampen vervangen worden door iets anders, 
maar dan geen gas. Daar is hij huiverig voor. Hij 
zou liever elektrisch licht zien, als dat mogelijk 
was, en hij wil zijn volle medewerking geven. 
Dit voorstel valt in de vergadering als een donder-
slag bij heldere hemel. Men kijkt elkaar eens aan. 
Elektrisch licht? Dat hebben de meesten nog nooit 
gezien. 

hostligill te Bebe 
Belanghebbenden worden ter 

vr~ade 
opgeroepen op DINSDAG 4 April 
a.s., 's avonds 8 uur in 't Hotel 
Bosman te Beilen, ter bespreking 
om zoo mogelijk — behoudens 
concessie — te Beilen een betere 
erlichti.ng te krijgen, op coijpe- 
tieven grondslag. 
an-at Hen ter vergadering. 

Eenige belanghebbenden. 

A 
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',Jeterticht 
aCitell. 

Openbare Vergadering 
op Oingsdag 16 Mei a.s., 

's avonds 8 uur in het hotel Takens. 
Agenda: 

1. Verslag van de commissie. 
2. Bespreking giay 	electricitezt? 

in te leiden door den heer 
KLUFT, ;Electro-Technicus te 
Amsterdam. 

3. Oprichting van eene Coopera-
tieve Vereeniging. 

4. Verkiezing van een definitief 
bestuur. 

5. Verdere besprekingen. 
De Commissie. 

Komt allen op! 

De commissieleden kijken eerst wat raar op, maar 
vinden het idee niet gek. 
Over en weer worden de meningen gespuid en het 
komt zo ver dat er 's avonds besloten wordt om zo 
mogelijk een elektrische centrale op te richten. 
Er wordt een bestuur gekozen en daar nemen 
zitting in: C. de Braal (drukker en uitgever van het 
Nieuwsblad voor Beilen), H. Thalen (gemeentese-
cretaris), Harm de Jonge (gemeente-architect), 
D .S .M . Mensema (veearts), Jan Hunze, (veld-
wachter J. Mulder, Jan Bakker (van 't houtstek) en 
H. Joosten (gemeente-ontvanger). 
Men wil Thalen voorzitter maken, maar die wil dat 
niet; hij wil vrij man blijven tegenover de ge-
meente. De Braal wordt daarom voorzitter en 
Thalen tweede voorzitter, met dien verstande dat 
hij geen vergadering wil leiden, waarmee hij in 

conflict zou kunnen komen met de gemeente. 
Joosten wordt secretaris-penningmeester. 

Drukke tijd 
Er breekt nu een drukke tijd aan voor de bestuurs-
leden. Ze stellen zich in verbinding met de firma 
Noordendorp en Dros, een ingenieursbureau uit 
Amsterdam. Na veel vergaderen, geschrijf en 
getelefoneer, wordt er besloten een elektrische 
centrale te bouwen, zo mogelijk midden in het 
dorp. Aan gemeente-opzichter De Jonge wordt 
gevraagd of hij niet kan zorgen voor een geschikt 
stukje grond; een paar roe is groot genoeg. 
De Jonge, die heel Beilen op zijn duimpje kent, is 
er nogal snel mee klaar. Hij kan een stukje grond 
kopen van Jan Weurding in de Hekstraat. 
De grond is er nu, maar nu nog het gebouw en wat 
er allemaal in moet. 
Er zullen in worden geïnstalleerd: twee Deutz 
dieselmotoren, twee gelijkstroomdynamo' s, een 
marmeren schakelbord en een grote accubatterij 
met oplaadinrichting. Daarmee kan dan de stroom 
opgewekt worden. 
En dan het bovengrondse net en alles wat daar bij 
komt kijken! 
Het ligt in de bedoeling dat iedereen die zich van nu 
af aan tot en met 15 juni 1912 opgeeft als lid van de 
centrale een gratis aansluiting op het net krijgt en 
één gratis lichtpunt. Een gratis lichtpunt bestaat uit 
een snoerpendeltje met een klein wit kelkje en een 
lamp van 32 kaars. 
De heren in Amsterdam hebben van alles een 
berekening gemaakt. Er moet een bedrag van zo'n 

Grond gevraagd 
te Beilen groot 2 tot 4 are, voor 
het te stichten gebouw der 

Electrische Centrale 
met opgave van prijs per are en 
per perceel. 

Aanbiedingen worden tot Za 
terdag 15 Juli ingewacht bij.  

C. DE BRAAL. 
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kleine veertigduizend gulden op tafel komen. 
Veertigduizend gulden! Waar moet dat vandaan 
komen? 

Kapitaal 
Maar Thalen zou Thalen niet zijn als hij er geen 
raad op wist. Hij zal proberen om geld los te 
krijgen. Bijgestaan door Mensema proberen ze het 
bij verschillende bankinstellingen en het lukt. 
Het geld is er dus en de raadsleden van Beilen en 
Gedeputeerden van Drenthe verklaren zich garant 
voor het bedrag. 

Gemeentesecretaris H. Thalen. Deze foto is in de 
veertiger jaren gemaakt. 

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de 
Coiiperatieve Vereniging `Electrische Centrale 
Beilen' te Beilen staat in artikel 8 het volgende: 
Het kapitaal, benoodigd voor de oprichting der 
vereeniging en voor de verkrijging der gebouwen 
met grond, de machines, de leidingen met paalwerk 

en verdere benoodigdheden, zal door de vereeniging 
worden geleend met of zonder hypothecair ver-
band, doch in elk geval onder hoofdelijke aanspra-
kelijkheid van al de leden der vereeniging. 
Dit kapitaal wordt aangeduid onder de naam 
`stichtingskapitaal'. Van dit kapitaal zal jaarlijks 
ten minste eendertigste gedeelte worden afgelost. 
Leeningen of kredieten ter bekostiging van 
veranderingen of uitbreidingen kunnen worden 
aangegaan na een daartoe strekkend besluit der 
algemene vergadering. De bedingen dezer leeningen 
of kredieten worden door het bestuur met de geld-
schieters geregeld. 
Er wordt een concessie aangevraagd voor de duur 
van 30 jaar, ingaande 1911 en dus lopende tot en 
met 1941. Jonge, jonge, dat leek een heel eind, toen 
men begon. 
Het geld is er dus en de concessie is verleend, zodat 
men kan beginnen. 
De gemeente-opzichter Harm de Jonge stelt zich in 
verbinding met de heren Noordendorp en Dros in 
Amsterdam omtrent het gebouw. Het zal een sterk 
bouwsel moeten worden, met zware stiepen in de 
grond, waar de dieselmotoren op zullen komen te 
staan. Alleen de vliegwielen van deze machines 
wegen al zo'n 3000 kilo. Er wordt een bestek en 
tekening gemaakt, waaruit blijkt dat er een tamelijk 
grote machinekamer zal moeten komen, een kan-
toortje, een werkplaats en een accukamer voor de 
accubatterij . 
Bij de aanbesteding zijn Abraham Padding en 
Cornelis Leunge de gelukkigen. Ze weten er onder 
toezicht van Harm de Jonge een sterk gebouw van 
te maken, want na dertig jaar motorengedreun zat 
er nog geen scheurtje in de muren. 

Installatie 
Aan de firma Alberts en Kluft uit Amsterdam wordt 
de installatie opgedragen van het schakelbord en de 
levering van de dynamo's met bijbehoren. 
De Varta-fabriek zal de accu's leveren. 
Het grootste karwei is wel het monteren van de 
motoren. Een monteur van de Deutz Dieselmotoren-
fabriek te Keulen, Josef Molitor, komt naar Beilen 
om het zaakje op te knappen. Het is een goede 
monteur en een plezierige jonge kerel, die ook wel 
van een feestje houdt en mooi kan zingen. 

A 
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Het is een drukte van belang in Beilen: de palen 
voor het bovengrondse net liggen al bij de veelaad-
plaats van het spoor. Een firma uit Delfzijl zal het 
net bouwen en Arend Padding zal daar mee helpen. 
In de huizen is men al druk bezig de leidingen aan 
te leggen. Dat ging wat primitiever dan tegenwoor-
dig. Men gebruikte toen open of gesloten buizen 
met veel knie- en T-stukken en zo weinig mogelijk 
aftakdozen. De aftakdraden in de dozen moesten 
toen gesoldeerd worden en dat was een omslachtig 
werk. 
Wie meer dan één lichtpunt wil hebben, krijgt een 
meter, die meestal vlak bij de hoofdzekering aan de 
buitenmuur een plaatsje krijgt. Dat bleek later maar 
een lastige plek te zijn voor de meteropnemer. 
Het werk schiet intussen mooi op en en hier en daar 
zit er al een lantaarn aan de palen. Nog een week 
of wat en dan is de lantaarnopsteker, Roelof 
Hellendoorn, vrij. Met zijn laddertje op de nek 
loopt hij bij het invallen van de duisternis op een 
sukkeldrafje de petroleumlantaarns langs om ze 
één voor één aan te steken. 
Vooral de huisvrouwen gaan al eens bij Van 
Guldener in de Brinkstraat kijken naar een elektri-
sche lamp. Anderen laten hun petroleumlamp ver-
anderen tot een elektrische en een enkeling gaat 
naar Groningen voor een nieuwe lamp. 

Machinist 
Het bestuur heeft het druk met vergaderen, want er 
moet nu een machinist komen, die door Josef 

Molitor ingewerkt moet worden. De centrale zal, 
wanneer alles klaar is, feestelijk in gebruik worden 
genomen. En zo zijn er nog zoveel dingen meer, 
waar over gesproken moet worden. 
Meneer Thalen heeft het er druk mee om de statuten 
en het huishoudelijk reglement te maken. We 
zullen nog eens een kijkje nemen in die statuten. 
In Artikel 28 staat: 
Alle leden zijn stemgerechtigd. Zij, die in het 
afgeloopen dienstjaar aan stroomverbruik en meter-
huur moesten betalen (volgens de boeken der 
vereeniging) f. 12,50 of minder, hebben recht op 
één stem; meer dan f. 12,50, doch niet meer dan 
f. 20,-- op 2 stemmen; meer dan f. 20,-- doch niet 
meer dan f. 30,-- op 3 stemmen; meer dan': 30,-- 
doch niet meer dan f. 40,-- op 4 stemmen en meer 
dan f. 40,-- op 5 stemmen. 
Stemmen bij volmacht wordt niet toegestaan. 

Er zijn dus leden, die voor f.12,50 het hele jaar een 
lamp mogen branden van 32 kaars ( = ongeveer 40 
Watt). Dat zijn de zgn. gratiebranders, of ook wel 
kwartjesbranders genoemd. Ze betalen elke week 
een kwartje, maar zijn in de zomer veertien dagen 
vrij van betalen. 
Maar laten we niet vooruit lopen: het licht brandt 
immers nog niet. 
Josef Molitor heeft op een middag de motoren 
geprobeerd en ja hoor, ze doen het. De mensen in 
de buurt schrikken wel even van het getuf, maar 
daar went men gauw aan. 

De Electrische Centrale 
Beilen aan de Hekstraat 
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Het bestuur heeft inmiddels een machinist be-
noemd, ene Cool; dus dat is ook voor elkaar. 

Ingebruikneming 
Maar nu komt de drukte aan voor de feestelijke 
ingebruikneming van de centrale, want het zal een 
feest worden dat klinkt als een klok. 
De installaties in de huizen zijn bijna klaar, de 
straatlantaarns zitten nu allemaal aan de palen. Op 
een middag gaan Molitor en Cool proefdraaien en 
mogen de mensen proberen of het licht in hun huis 
ook wil branden. 
Sommigen durvën niet aan het knopje te draaien en 
halen de buurman er bij, die meer courage heeft. 
Het straatlicht gaat ook even aan. 
Hier en daar zijn nog wat moeilijkheden, maar de 
kinderziekten in het begin zijn snel verholpen. 
Het bestuur heeft intussen niet stil gezeten. De 

Feestelijkheden werden in Beilen graag opgeluisterd met 
erebogen. Deze ereboog stond op de kruising Brinkstraat/ 
Hekstraat/Kruisstraat. Op de achtergrond café Prakken. 

avond van de officiële ingebruikstelling is vastge-
steld. De achterzaal van Hotel Bosman in de Paltz 
zal feestelijk versierd en verlicht worden. Ver-
schillende deputaties, raadgevers en medewerkers 
hebben een uitnodiging gekregen om die avond in 
Hotel Bosman te komen. Er komt een orkestje, 
bestaande uit leden van de Stafmuziek uit Assen om 
de feestavond op te luisteren en om een rondgang 
door Beilen te maken. 
En eindelijk is de langverwachte dag aangebroken. 
Hier en daar hangen wat vlaggen en het is drukker 
dan anders in Beilen. 
Het bestuur heeft besloten om een fakkeloptocht 
door Beilen te maken met de stafmuziek voorop, 
vanaf Hotel Bosman  en terug. Het is een fantastisch 
gezicht: alles donker met alleen de fakkels die een 
wat rokerige verlichting geven. 
Als de optocht terug is bij Bosman, schakelt Cool 
de stroom op de Centrale in en beginnen overal de 
lampen te branden en het volk te juichen. 
In de feestelijk versierde zaal van Bosman is er een 
hoera-geroep. De burgemeester, de heren adviseurs 
uit Amsterdam en enkele bestuursleden houden 
toespraken; er wordt erewijn geschonken en men 
gaat weer in optocht met de stafmuziek voorop, nu 
door een in een zee van licht badend Beilen. De 
straatlantaarns verlichten de straten en de meeste 
mensen hebben de blinden en de gordijnen openge-
laten om toch maar te laten zien, hoe mooi dat 
nieuwe licht wel is. 
Het is een moment om niet te vergeten, evenals de 
feestavond bij Bosman, die er na komt. 
Er worden nog vele toespraken gehouden en het 
duurt maar even of de champagnekurken knallen 
tegen het plafond. De stafmuziek verhoogt de 
gezelligheid en de wijn vloeit rijkelijk, want ieder-
een wil iedereen trakteren. 
Hier en daar hoort men warempel Duits spreken; 
dat komt zeker door Josef Molitor. "Wir Naben die 
Zentrale gemacht," roept er iemand en heft zijn 
wijnglas omhoog. 
Het is niet meer een gewone feestavond, het is als 
het ware een carnavalsnacht. Bosman, die wel wat 
wijn in voorraad had, heeft er niet op gerekend dat 
er zoveel mensen zouden komen en dat er zoveel 
zou worden gedronken. Hij vreest dat hij straks 
zonder komt te zitten en stuurt maar iemand om een 
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paar flessen wijn naar meneer Van Bienema, die in 
de regel een welgevulde wijnkelder heeft. 
De feestvreugde duurt tot laat in de nacht en de 
volgende morgen staan er verscheidenen met hoofd-
pijn op, maar dat heeft men er na zo'n feestavond wel 
voor over. Och, en een aspirientje doet wonderen. 

Overdag mag men zo maar geen lamp aansteken. 
Dat staat in de artikelen 46 en 47 van het reglement: 
Ieder lid en verbruiker heeft het recht, zoodra en 
zoolang het daglicht onvoldoende is, van het elec-
trisch licht gebruik te maken. 
Onnoodig verbruik van stroom is verboden voor 
hen, wier verbruik niet door meters wordt gecon-
troleerd. 
Men was in die dagen wel zo eerlijk om hier geen 
misbruik van te maken. 

Jan Reijntjes 
De feestvreugde is afgelopen; de dieselmotoren en 
het licht doen het goed en Josef Molitor, die een 
plezierige tijd gehad heeft in Beilen, gaat weer naar 
Keulen.Cool moet er een mannetje bij hebben en 

c:,csozt.'"crenin. 'werst:to7:3.<nm~1 

Alles electrisch! 
Een gids voor leeken, die electriciteit willen gebruiker 

voor licht of kracht. 
Inhoud: 

I. De verbreiding en het wezen der electriciteit. 
II. De belangrijkste toeliassingen der electriciteit en hunnr 

kosten. . 
III. De electriciteit in woonhuizen. 
IV. De 	 „ winkels en hotels. 

11v. De 	„ 	„ ten dienste der handwereslieden en var 
het kleinbedrijf (Bakkerij, Slagerij, Smederij, Timmerij enz.: 

VI. De electriciteit in het landbouwbedrijf. 
Pz.lj 4203 c,corates. 

BOEKHANDEL G. DE BRAAI. 

Jan Reijntjes komt bij de Centrale in dienst. In 1913 
gaat Cool weg en zodoende wordt Reijntjes eerste 
machinist. Jan Kuiper komt nu bij het nieuwe licht 
als tweede machinist/installateur. 

(wordt vervolgd) 

Verantwoording foto's en illustraties: 
De foto's op blz. 1,4, 6 en 7: Archief Hist. Ver. Gem. Beilen. 
Foto blz. 8: Wim Bakker. 
Advertenties: Nieuwsblad voor Beilen: blz.3: 20-8-1910; 
blz.4: 1-4-1911; blz.5: 13-5-1911 en 8-7-1911. 
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Zij, die zich nog wen-
schen aan te sluiten aan 

de ELECTRISCHE CENTRALE 
te Beilen en die nog wenschen 
te profiteeren van den aanleg van 
één gratis lichtpunt, worden ver-
zocht zich vóór 15 Juni aan te 
melden bij boekhandel C. DE 

A.AL, waar het register ter 
teekening ligt. 

N 15 Juni is de aanleg geheel 
voor eigen rekening. 

Jan Kuiper 

(bewerkt en vertaald van het Drents in 
het Nederlands door F. C. Kerkhove) 

'T NIEUWE LICHT deel II 

In de 50-er en 60-erjaren verschenen in hetNieuwsblad voor Beilen geregeld stukjes in Drents dialect 
van de hand van Jan Kuiper over de geschiedenis van de Beiler Electriciteitscentrale onder de naam 
"t Nije locht'. In deze artikeltjes vertelde hij over het reilen en zeilen van deze centrale en zijn eigen 
belevenissen daarbij. 
In het Tijdschrift van april 1998 werd in deel I de totstandkoming van de centrale beschreven. 

Stofzuiger 
De eerste jaren werd er alleen maar stroom opge-
wekt voor de verlichting, maar zo zoetjes aan 
begon er ook al iemand een elektrisch strijkijzer of 
een theelichtje te gebruiken. En het ligt mij zo bij 
dat de vrouw van bakker Willems de eerste was die 
een stofzuiger aanschafte, een `Rotarex' , naar ik 
meen van Amerikaans fabrikaat. 
Het licht was goedkoop: de ruwe olie voor de 
motoren kostte maar een paar centen per liter. De 
`jonger van 't neije locht', zoals men ons begon te 
noemen, verdienden ook niet veel. Reijntjes had 
naar ik meen goed 35 gulden in de maand en ikzelf 
f. 4,32; dat was precies 1 gulden in de week. 
Maar de meester, de dominees en de ambtenaren 
verdienden toen ook niet veel. 
Ik weet nog best, dat wij het in het laatst van 1913 
nog al druk hadden met het schoonmaken van de 
accu's en met het aanleggen van nieuwe aansluitin-
gen. Wij kregen toen met nieuwjaar elk een grati-
ficatie. Reijntj es kreeg f. 25,-- en ik f. 5,--. Wat een 
rijkdom in die tijd! Een week later ben ik met mijn 
vijf gulden naar Groningen gegaan. Ik zag daar in 
de kleine Herestraat een paar hoge schoenen staan 

in een etalage van de Schoenenkoning. Ik heb ze 
gekocht en er heel lang plezier van gehad. Ik wil 
maar zeggen: men kreeg ook waar voor zijn geld. 
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Leden der Vereeniging, die nog 
niet besloten hebben of zij meer dan 
één lamp willen branden, warden 
verzocht spoedig te beslissen, daar 
bij gebruikers van meer dan één 
lamp een meter geplaatst moet 
warden en de plaats -voor dien 
meter eerstdaags aangewezen zal 
worden. 

HES BESTUUR  

Lange dagen 
Het was gezellig met ons tweeën op de centrale. 
Wel gebonden, maar toch ook vrij. Wij keken toen 
niet op de klok of 't haast vijf uur was. Wij maakten 
lange dagen. Om negen uur begonnen wij de accu's 
op te laden en dan was er ondertussen altijd wel één 
of ander karwei te doen. Na de middag hier of daar 
een installatie aanleggen of aan het buitennet aan 
't werk. Om zes uur naar huis en dan tegen donker 
weer naar de centrale. "Um te tuffen", zoals wij 
zeiden. Tot 's avonds elf uur. 
De straatlantaarns brandden alleen als het donkere 
maan was. Wij hadden daar een lijstje van, waar op 
stond wanneer het straatlicht aan moest. Om elf uur 
's avonds gingen alle straatlampen uit en konden 
wij naar huis gaan. 
Op zaterdag hadden wij het druk met poetsen en 
schoonmaken en, al zeg ik het zelf, iedereen mocht 
's zaterdagsavonds komen kijken. In de machine-
kamer was alles glimmend gepoetst - en er was wat 
koperwerk! - en de vloer was schoon met mooie 
lopers en in het marmeren schakelbord kon je je 
spiegelen. 
Jan Reijntjes en ik konden goed met elkaar opschie-
ten en we hebben nooit erge strubbelingen gehad. 
We konden op elkaar rekenen en we deden ons 
werk in een toen rustige wereld, zonder radio en 

televisie en bijna nog geen auto's en vliegtuigen en 
zeker nog geen maanraketten. 
Wij 'tuften' dag in dag uit, in 't begin met één 
motor. Maar 't duurde niet lang of in de wintertijd 
moest nummer twee ook wel eens bijspringen. 's 
Winters begonnen wij 's morgens om zeven uur, 
maar op zaterdag om zes uur, want dan begonnen 
de bakkers wat vroeger te bakken en die gebruikten 
nogal wat stroom. Er waren toen meer bakkers dan 
nu, ook in verhouding tot het aantal inwoners. 
Op zaterdagavond tuften wij een half uur tot drie 
kwartier langer door; soms ook wel eens tot twaalf 
uur, want barbier Jan Lambeek had dan nog klanten 
onder 't mes; dus had hij ook licht nodig. En er 
waren ook wel eens feestavondjes of late visites. 
Wij moesten met veel zaken rekening houden: het 
belangrijkste was, dat de accu's de volgende mor-
gen niet leeg zouden zijn. 
Op zondagmorgen om negen uur begonnen wij de 
accu's weer op te laden tot twaalf uur en dan tegen 
de avond werd er 'getuft' tot elf uur. 
De straatlantaarns gingen om elf uur allemaal uit; 
wij moesten dan maar zien dat wij in het donker 
thuis kwamen. 

De ereboog op de driesprong Brinkstraat/Hekstraat/ 
Kruisstraat. Op de achtergrond het oude café Prakken. 
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De locomobiel was van 
Gebr. Geertjes. Een 
locomobiel werd 
voornamelijk gebruikt 
voor de aandrijving van 
dorsmachines. 

Onafhankelijkheidsfeest 
Ik zal nu nog eens wat voorvallen en belevenissen 
op en over de centrale vertellen. 
In 1913 was er een groot feest in Beilen: het 
100-jarig Onafhankelijkheidsfeest. Op de Kruis-
straat stond een heel grote ereboog. In alle drie de 
straten, Kruisstraat, Hekstraat en Brinkstraat, stond 
een boog, die met elkaar verbonden waren tot één 
grote boog die het kruispunt overspande. Bovenin 
hadden wij een schijnwerper gemonteerd met een 
lamp van 500 kaars, die voor die tijd een zee van 
licht gaf aan de historisch-allegorische optocht die 
's avonds door Beilen trok. Tegenwoordig is er op 
een gewone avond meer licht. 

Een jaar later begon de Duitse keizer een oorlog 
met alle ellende van dien. Ook voor hem zelf, want 
toen 't mis ging, kwam hij met hangende pootjes in 
ons land om onderdak, wat hem nog lukte ook. 
Heel veel jonge mannen moesten zich melden als 
soldaat. Jan Reijntjes en ik werden ook gemobili-
seerd. Ik weet nog goed dat de oproep voor de 
dienst kwam. 'Melden voor de militie stond er op.' 
En verder: 
"Oproep ter inlijving van Jan Kuiper op vrijdag 16 
juli 1915 des voormiddags om 9.45 uur te Assen in 
de militiezaal aan de Brink. 

Beilen, 5 juli 1915 
De burgemeester voornoemd, W. C. de Vidal 

Desgewenscht geniet de opgeroepene op de dagen 
der reis een daggeld van 25 cent; verder voor het 
dragen van eigen schoeisel 5 cent per dag en voor 
ondergoed 1,5 cent per dag." 

Locomobiel 
Ik werd gedetacheerd in Noord-Brabant, een eind 
van huis. 
Jan Egberts Eleveld en W. Pieters hielden tijdens 
onze afwezigheid de centrale draaiende. 
Na een kleine anderhalf jaar kreeg ik opeens verlof. 
Pieters was al een tijdje geleden weg gegaan en 
Reijntjes was weer in zijn plaats gekomen en nu 
ging Eleveld ook weg. Daardoor kon ik verlof 
krijgen om mijn plaats op de centrale weer in te 
nemen. 
Geleidelijk aan kwam alles op de bon; ook de olie 
voor de motoren van de centrale. Goede raad was 
duur, maar het bestuur bleef er niet bij zitten en men 
huurde een grote locomobiel van de firma Den 
Hoed uit Delft. De locomobiel kwam voor de 
centrale te staan met een houten bouwseltje er om 
heen. Er werd een raam uit de muur gebroken, 
waardoor de aandrijfriem zou komen. Cornelis 
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Gaasbeek, de wagenmaker, maakte een houten 
poelie; die kwam op de koppeling van de motor en 
klaar was Kees. 

Het was in het begin een hele toer om het spulletje 
draaiende te houden. Het zware vliegwiel van de 
motor (zo'n 1500 kg) kon natuurlijk niet ineens 
door de locomobiel in beweging worden gebracht; 
dat moest geleidelijk aan gebeuren. Ik ging dan 
gewoonlijk op een van de spaken van het vliegwiel 
staan om de gang er in te krijgen en Reijntjes 
regelde voorzichtig de stroomtoevoer. Als 't zaakje 
op volle toeren was, schakelde een van ons de 
schakelaar van de dynamo over op het net en de 
ander gaf wat meer stoom om de vaart er in te 
houden. Als wij maar zo ver waren en zorgden dat 
er genoeg brandstof bij de locomobiel lag, dan ging 
alles verder van een leien dakje. Dat wil zeggen: 
steeds maar brandstof ingooien, de ketel met water 
bijvullen, de locomobiel regelmatig smeren en de 
spanning van de dynamo regelen. 
Zo nu en dan moest een van ons beiden er op uit 
naar iemand die de boel stuk had en waar het licht 
niet wilde branden. Maar dat gaf niets, want het 
was wel een welkome onderbreking. 

Leden van de Vereëniging 

Colip Eloctrische kW* 
31 PFILEIN" 

die denken over aanschaffing van 
een moten in aansluiting aan de 
Electrische Centrale, worden be-
leefd verzocht zich aan te melden 
bij het Bestuur, dat alsdan zal 
zorgen voor kostenberekening enz. 

HET BESTUUR. 

Brandstof 
In het begin stookten wij met steenkool en dat ging 
goed, maar het duurde niet lang of dat was niet 
meer te krijgen. Toen kregen wij briketten; eerst 

heel grote en later kleinere bruinkoolbriketten. Dat 
ging ook nog wel, maar we kregen ze maar 
mondjesmaat. 
Meneer Thalen, de secretaris van de vereniging, 
was echter nooit voor één gat te vangen. Hij zorgde 
er voor dat we een schip vol turf kregen uit 
Emmererfscheidenveen. Een zekere Bartels bracht 
ze; zware lange turf, naar ik meen voor 180 gulden, 
vracht inbegrepen. Ook dat ging nog, maar wij 
moesten er wel tegen gooien om de stoom op 6 
atmosfeer te houden. 
Hoe langer de mobilisatie duurde, hoe groter de 
ellende werd, vooral met de turf. Waren het eerst 
goede harde turven, na een poosje kregen we hoe 
langer hoe grotere, maar ook veel lichtere; bak-
beesten waren het, die als het ware de pijp uit 
vlogen. 
Wij konden het met ons tweeën niet meer af en 
kregen Abel Postema als hulp. Het stoken werd er 
niet gemakkelijker op. De aanjager voor 't vuur 
moest, als de belasting op 't hoogste was, altijd 
volop aan staan. Als het 's avonds dan goed donker 
was, zag men een ware vonkenregen uit de pijp van 
de locomobiel komen, ondanks de vonkenvanger 
die er op zat. Als het heel erg werd en de wind was 
zuidwest, dan vlogen de vonken soms tot de hout-
stek van Pol in de Hekstraat en kregen we de 
veldwachters wel eens bij ons met het verzoek of 
het niet wat minder kon. Maar ja, dat ging vanzelf-
sprekend niet, wilden wij voldoende stroom kun-
nen leveren. Er zijn nooit ongelukken van geko-
men. 
Om elf uur 's avonds stopten wij . We gaven dan een 
paar keer een sein: licht uit, licht aan. Dat beteken-
de dat over tien minuten het licht helemaal uit ging 
en de mensen maar moesten maken dat ze op bed 
kwamen. Wij scharrelden in 't donker dan naar huis 
en we zagen bijna nooit iemand, behalve de nacht-
wacht die aan zijn eerste ronde was begonnen. Wij 
liepen voor de aardigheid soms wel eens een rondje 
met hem mee. 
Het was al met al een bange en dure tijd en alles 
bracht geld op. Koper was bijzonder duur. De 
centrale, die in 1911 in totaal 40.000 gulden had 
gekost, kreeg in 1917 een bod van 40.000 gulden 
voor alleen het koperdraad van het bovengrondse 
net. En dan wilde die firma er ook nog een 
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Jan Kuiper en Jan Reijntjes in de Beiler elektrische centrale 

andersoortig draad voor in de plaats aanbrengen. 
Het bestuur heeft er maar van af gezien. 
Toen de oorlog in 1918 was afgelopen kwam overal 
weer schot in. Er kwam weer olie en de locomobiel 
werd op de trein gezet, richting Delft. De rest van 
de turf werd verkocht en het oude vertrouwde getuf 
van de dieselmotor klonk 's avonds weer over het 
dorp. 

Uitbreiding 
De bakkers, de smeden, de wagenmakers begon-
nen zo langzamerhand motoren aan te schaffen 
voor hun bedrijf en strijkijzers en stofzuigers deden 
hun intree. Jonge, jonge, wat werd het een goede 
tijd voor een heleboel mensen; jammer dat er 
enkele jaren later zo'n domper op werd gezet. 
Steeds meer konden 's winters en tijdens kermissen 
de motoren op de centrale het bijna niet meer 
bijtuffen. Ook werd de accubatterij te klein. 

De eerste uitbreiding kwam omstreeks 1928. Aan 
de westkant van het gebouw werd door Rieks 
Gaasbeek en Homan een machinekamer aan-
gebouwd. Daarin kwamen een Deutz dieselmotor 
van 120 pk met een gelijkstroomdynamo en een 
schakelbord. Nu konden wij weer vooruit. 
Wij kregen het steeds maar drukker, want de een 
wou nog graag een lichtpuntje er bij hebben, een 
ander had nog graag ergens een stopcontact en 
verder werd er zo nu en dan een huis gebouwd, dat 
moest worden geïnstalleerd. 
Ook moesten wij de meters opnemen; dat deden we 
om beurten. Als de een bezig was met meters 
opnemen, was de ander op de centrale. Deed zich 
onverwachts iets bijzonders op de centrale voor, 
dat deed degene die in het gebouw was, de straat-
verlichting aan. Dat was dan een teken voor de 
ander dat hij op de centrale moest komen. 
Eenzaam was het nooit op de centrale. Meneer 
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'et AANPLAKKEN of AAN- 
SPIJKEREN van berichten, on- 
verschillig van welken aard, aan 
de palen van het electrisch net, 
is TEN STRENGSTE VERBO-
DEN. 

Het Bestuur. 

Mensema kwam wel eens langs als hij een kistje 
sigaren had gehaald. Wij mochten dat dan voor 
hem open maken en er één opsteken. 
Joosten, de boekhouder, kwam tegen het eind van 
het jaar een paar avonden om inventaris op te 
maken en had dan in de regel ook goede sigaren bij 
zich. 
De voorzitter van de vereniging, De Braal, kwam 
in de regel om een uur of elf eens even een praatje 
en een grapje maken en 's avonds kwam hij ook nog 
wel eens kijken. Ik zie hem in mijn verbeelding nog 
om de hoek van Jan Siegers' huis komen met zijn 
blauwe voorschoot. Aan zijn gezicht was dan al te 
zien dat hij weer een grap te vertellen had. De Braal 
was een goede zakenman en organisator en een 
geestig mannetje. Met het organiseren van zijn 
aprilmoppen hebben wij vaak plezier gehad. 

Aprilmoppen 
Op een keer had hij een stuk in de Beiler krant 
geschreven, waarvan hij uitgever was. Er zou op de 
volgende zaterdagmiddag (dat was op 1 april) om 
ongeveer twee uur een locomotief langs Beilen 
rijden, die in de Jurgens (Margarine-)fabrieken 
was gemaakt. De trein zou misschien wel stoppen 
bij het station. En dan volgde een hele beschrijving 
van de bijzondere locomotief. 's Avonds kwam hij 
ons vertellen wie er zoal waren ingevlogen. 
Eén van de mooiste aprilmoppen die hij bedacht 
had, was wel die met de schildpad. Een dag of wat 

voor 1 april kwam De Braal op een avond lachend 
en zich in de handen wrijvend bij ons. Wij zagen 't 
al: hij had wat bijzonders. 
"Jongens, nou heb ik een mooie aprilmop. Ik heb 
een stukje in de Beilerkrant geschreven, dat jullie 
al een paar keer een vreemd dier hebben zien 
kruipen in de hof van de weduwe G. Wolters en dat, 
als jullie gingen kijken, het dier in het brandgat 
onderdook. Eindelijk was het Reijntjes en Kuiper 
gelukt om het dier te vangen. Het bleek een grote 
groene waterschildpad te zijn, vermoedelijk ont-
snapt uit een der circuswagens die enige tijd 
geleden op de Brink bij de kolk hebben gestaan. Ze 
hebben de schildpad, die mooi groen van kleur 
was, nu in een grote ton bij de centrale staan en 
voeren het dier kropsla en wittebrood." 
Een aannemelijk verhaal voor degene die niet aan 
1 april denkt. 
Het verhaal sloeg in. De Beilerkrant was op 1 april 
nog maar goed en wel uit, of daar zagen wij al 
iemand achter door de tuinen aan komen. Hij 
sprong over de sloot, keek eens even in het brand-
gat en kwam toen een beetje schichtig om zich heen 
kijkend bij de ton, waar de schildpad in zou zitten. 
Hij schoof heel voorzichtig het deksel een klein 
beetje op zij, nog wat verder, nog een eindje, keek 
nieuwsgierig in de ton en zag alleen een dikke kei 
en een stuk papier, waarop stond: "1 April!" Hij 
schoof snel het deksel weer op de ton, zei een lelijk 
woord en verdween langs de weg die hij gekomen 
was. 
Een poosje later kwam er iemand dapper aangestapt 
uit de Hekstraat. Hij kwam bij ons in de centrale en 
vroeg: "Zul 'k die schildpad wal ies even zeen 
muggen?" "Ja zeker wal", zee Reijntjes met een 
stalen gezicht, "gao maor kiek' n. " De man ging naar 
buiten, tilde het deksel op, keek eens in de richting 
van een raam van de centrale en legde het deksel 
weer op de ton. Toen trok hij de deur open en riep 
naar binnen "Lillekers!" en verdween. 
Zo kan ik nog wel een poosje verder vertellen, want 
er kwamen nogal wat nieuwsgierigen. 
Maar toen de kwajongens het in de gaten kregen, 
was het afgelopen en zetten wij de ton weg en de 
schildpad er uit. 
De Braal hield aan deze grap overigens zijn bij-
naam 'de Schildpad' over. 
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óloeilamQe 
voor Electrisch licht à 90 
per stuk. Verkrijgbaar bij 
Wed. J. BRUNS'Iriti 

Brinkstraati geiten, 

Kermis 
Zoals ik al vertelde was een uitbreiding noodzake-
lijk geworden onder meer voor de kermissen. 
Met de grote markten in mei, oktober en november 
werd er nogal wat stroom verbruikt en wij hadden 
het druk om alle kraampjes, oliebollenkramen en 
draaimolens en wat er nog meer stond, van licht te 
voorzien. 
Eerst stonden de kermisspullen verspreid in de 
straten; later in de hof van Van Bienema en de 
Weiert aan de Paltz en nog later in de hof achter 
Café Smit aan de Markt. 
Dat waren drukke dagen voor ons, want wij moes-
ten in 't begin alles klaar maken. De kermislui 
hadden niets, nog geen stukje draad of een brander. 
Later werd dat beter. Wij moesten zien alles klaar 
te hebben tegen zaterdagmiddag, want dan moest 
het spul draaien of branden. 
's Maandagsmorgens kwamen de kraampjes en 
daar moest ook licht in. Verder moesten er bij de 
caféhouders extra lampen worden aangelegd. Bij 
Prakken bijvoorbeeld, werd op zo'n dag de kamer 
bij de vergunning getrokken en voor de linnenkast 
en het kabinet werd een hekwerk gezet, opdat ze 
maar niet zouden worden beschadigd door de 
marktgangers. Boven de tapkast kwam een extra 
lamp en de lampen in de vergunning moesten hoger 
worden gehangen. De kamerlamp werd voor de 
zekerheid maar naar een veiliger plaats gebracht en 
vervangen door een noodlamp. 
Als de schuifdeuren open kwamen, was het een 
grote zaal geworden. In het kamergedeelte konden 
de ouderen van buiten rustig een kop koffie drin-
ken, terwijl de gaande en komende man in de 
vergunning zittend of voor de tapkast staand een 
pierenverschrikkertje kon pakken. 

Harms met de draaimolen en Harssevoort met de 
oliebollenkraam waren op de Beiler kermissen 
vaste klanten en kwamen al een paar dagen van te 
voren op de centrale om te zeggen dat ze er waren. 
's Maandagsavonds kreunden de motoren er tegen 
om de dynamo's rond te krijgen. Vooral van zeven 
tot elf uur was het gebruik hoog. Daarna zakte het 
en kon de nieuwe motor het alleen wel af. Officieel 
was zo'n kermisdag 's nachts om twaalf uur afge-
lopen. Wij konden dan ook stoppen en naar huis 
gaan, maar in de regel kwamen de beide veldwach-
ters Lonsain en Mulder om een uur of half twaalf 
vragen of wij de straatverlichting nog wel een 
poosje wilden laten branden, want "de jongens uut 
Holthe zaten achter de wichter uut Spier an en die 
van Wiester achter die uut WesterMrk en dat kun 
wal ies ongeneugen geven; 't was tenminste nogal 
roezig." 
Och, wij maakten zoveel overuren; dat kon er ook 
nog wel bij. En wij namen soms wel eens een vrije 
dag. Wij tuften dan door tot een uur of één, 
tenminste zo lang totdat Mulder en Lonsain opge-
lucht kwamen zeggen: "Nou, ze bint vot, doe 't 
locht maor uut. " Die waren ook al blij dat het 
afgelopen was zonder vechten. Wij wachtten ook 
geen minuut meer om te stoppen en gingen naar 
huis om de volgende dag alles weer af te breken en 
op te ruimen. Wij kregen dan soms wel eens een 
overgebleven oliebol of een goede sigaar. 

Heb medelij, Jet! 
In het café van Smit aan de Markt kregen ze een 
elektrisch orgel, met trommels, slagwerk enz. Dat 
was wat bijzonders! Het mooie grote orgel met een 
prachtig versierd front kreeg een plaatsje achter in 
't café. Het was een zgn. automatisch orgel. In een 
apart apparaatje, dat voor in de cafézaal stond, 
moest men een rond nikkelen stuivertje gooien en 
dan begon het orgel te spelen. 
Wij, de mensen van de elektrische centrale, moesten 
het geval aansluiten: een vaste leidingnaar de motor 
in het orgel en een pendelsnoertje vanaf het orgel 
naar het apparaatje voor de nikkelen stuivertjes. 
Als ik het mij goed herinner, dan werkte het zo: Als 
men er een stuivertje ingooide, maakten beide 
eindjes van het snoer contact, een magneetje bij de 
motor in 't orgel werd bekrachtigd, een palletje 
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schoot los, een koolstaafje viel daardoor in een 
bakje met kwik en de motor was ingeschakeld. Het 
orgel begon te draaien en de muziek schalde door 
de zaal. 
Later hebben wij ook nog een schakelaartje voor 
het apparaatje gezet, dan kon men het orgel ook 
zonder een stuivertje laten spelen. 
Op de zaterdagavonden en met de Beiler Markt 
danste men daar de Duitse polka's, walsen en 
tango's, dat de vonken eraf vlogen. 
Het was een prachtig orgel. Alleen het bakje met 
kwik gaf wel eens moeilijkheden. 

Op een nacht, het was na een feestavond, begon het 
orgel ineens, terwijl de familie Smit in diepe rust 
lag, te spelen van: 
Heb medelij, Jet! 
Heb medelij, Jet! 
Is er voor mij dan geen plaats meer in bed? 
Vrouw Smit schrok wakker, gaf haar man een por 
in de zij en fluisterde: "Jans, inbrekers in de zaal." 
Smit schoot in de onderbroek het bed uit, gevolgd 
door iemand, die bij hen in de kost was, met het 

Verantwoording foto's en illustraties: 
De foto's op blz. 18 en 19 zijn resp. van Wim Bakker en 
Archief Hist.Ver. Gem. Beilen. 
Foto op blz. 21: R. Reijntjes 
Advertenties: Nieuwsblad voor Beilen: blz.17: 17-6-1912; 
blz.18: 11-2-1913; blz.20: 2-3-1912; blz.22: 1-3-1913; 
blz.23: 8-3-1913. 

losse mes in de hand. Zij zouden de onverlaat wel 
eens even krijgen! 
Het speelde Smit door het hoofd: die kerel heeft het 
knopje van het licht willen omdraaien en heeft het 
knopje van het orgel omgedraaid. In de zaal knipte 
Smit het licht aan en draaide het knopje van het 
orgel gauw om, maar dat speelde maar door: 
Ik lig met de rug op de scherpe kant 
Al van het ledikant. 
Smit en de kostganger met het losse mes in de hand, ' 
zochten het hele café af, de kamer en de keuken, 
maar nergens een inbreker en ook geen open deur 
of raam. 
Vrouw Smit en de kinderen waren intussen ook 
naar beneden gekomen om te zien hoe 't er bij 
stond. Antje, de dochter, schakelde het orgel uit. 
Jet gromde nog even na, maar toen keerde de rust 
weer in 't café Smit. 
Bij onderzoek bleek dat er kortsluiting in het 
pendelsnoertje zat. Wij hebben er toen maar een 
vaste leiding van gemaakt met buis en draad. 

(wordt vervolgd) 
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