
Jilles Beijen, een bestuurlijke duizendpoot. 
Laurens Beijen 

Op pagina 8 van het boek van Henny van Leeuwen-van Rijn over de 
Zu idz i jde staat de teks t van een brief van de kaashande laa r Ji l les 
Bei jen over z i jn fami l ie . Deze act ieve en vee lz i jd ige man , die een 
achterneef was van mi jn grootvader, verd ient het dat er ook iets 
over hemze l f wordt ver te ld . 

Ji l les Bei jen werd in 1879 geboren in een boerder i j schu in achter de 
Wier i ckerschans . Hij was de oudste zoon van Jan Thomas Bei jen en 
Aalt je Ve rburg . Kennel i jk voe lde Ji l les er wein ig voor om later net 
als zi jn vader boer te worden . Al op jonge leefti jd werd hij vo lonta i r 
bij enke le kaashande la ren , en in 1900, toen hij nog maa r 21 was, 
begon hij zelf met zi jn j ongere broer Ar ie de kaashande l Gebroeders 
Be i jen. Ze hadden een pakhu is in de Nieuwstraat . 

Toen in 1906 de 'Vereen ig ing van 
Kaashande la ren te Bodegraven en 
Oms t r e ken ' werd opger icht s loten 
de broers Bei jen zich daar direct 
bij aan . Na enke le j a ren werd 
Ji l les bestuurs l id , in 1923 werd hij 
tweede voorz i t ter en vanaf 1927 
was hij voorzitter. Hij nam vee l 
in i t iat ieven. In 1931 organ iseerde 
hij een beursdag in Bodegraven 
waarb i j al ler lei be t rokkenen bij de 
boerenkaas z ich man i fes tee rden , 
en hij kreeg het ook voor e lkaar 
dat koningin Wi lhe lmina en 
pr inses Ju l iana z ich in Bodegraven 
op de hoogte kwamen stel len 
van de kaasfabr icage en de 
kaashande l . In het kader van 
de Neder landse Veren ig ing van 
Kaashande la ren over legde hij met 
de reger ing over de wette l i jke 
e isen die aan kaas moes ten 
worden geste ld en in de cr is is jaren 
zocht hij mee naar een op loss ing voor de dev iezenprob lemen die de 
expor t van kaas naar Dui ts land in de weg s tonden . In 1939 ging hij 
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zelfs naar Ame r i k a , waarsch i jn l i jk om n ieuwe expor tmoge l i j kheden 
te ve rkennen . 

Dat de be langste l l ing van Ji l les vee l ve rde r ging dan de koeien 
en de kaas bleek onder andere uit z i jn cul ture le act iv i te i ten. Al 
op j onge leefti jd werd hij ' kuns t l i evend l i d ' e n l a t e r 'we r kend l id ' 
van de reder i j ke r skamer H.K. Poot. Vooral tussen 1910 en 1920 
spee lde hij ta l loze ma len een be langr i jke rol in s tukken die door de 
reder i j ke r skamer werden opgevoe rd . Daarnaas t was hij bestuurs l id 
en b ib l iothecar is van de reder i jkerskamer. Later s t imu leerde hij 
de opr icht ing van een regionale bond van reder i j ke rskamers , 
waarvan hij zel f secretar is we rd . In 1913 was Ji l les mede 
opr ichter van de gemengde zangveren ig ing Zang lus t , die s inds 
2013 Amic i del Canto heet. Vanaf de opr icht ing tot 1935 was hij 
voorz i t ter van de veren ig ing . Hij was ook ja ren lang voorz i t ter 
van de muz iekveren ig ing Crescendo, waarvan hij na z i jn af t reden 
besche rmheer we rd . 

Van huis uit behoorde Ji l les Bei jen tot de he rvo rmde kerk, maa r hij 
was een vr i j z inn ige denker. In 1913 kreeg hij een ber isp ing van de 
kerkenraad toen hij we igerde om de beschuld ig ing terug te nemen 
dat mensen die hun k inderen naar de openbare school s tuurden 
werden u i tges loten van onders teun ing door de d iacon ie . In 1929 
ontstond er een n ieuw conf l ict naar aan le id ing van de weiger ing 
van de kerkenraad om de torenk lok te laten luiden toen er een 
vr i j z inn ige pred ikant kwam preken. Ji l les gaf in 1930 de stoot tot 
de opr icht ing van de afdel ing Bodegraven van de Veren ig ing van 
vr i jz inn ige he rvo rmden . Zel f werd hij secretar is van de afde l ing. 

Ook in pol it iek opz icht behoorde Ji l les Be i jen tot de vr i j z inn ige 
minderhe id in Bodegraven . In 1919 werd hij gemeente raads l i d 
voor de lijst Gemeen tebe l ang , die twee van de elf zete ls in de 
sterk confess ionee l get inte gemeen te raad had. Ondanks de 
minderhe idspos i t ie van zi jn fract ie werd hij twee keer, in 1924 en 
1925 , tot t i jdel i jk we thouder gekozen ter overbrugg ing van een 
vacature in het col lege. Een pe rmanent we thouderschap zat er 
echter niet in. Ji l les bleef raadsl id tot e ind 1941 , toen de Dui tsers 
al le gemeen te raden afschaf ten. Na de oor log ste lde hij z ich vanwege 
zi jn s lechter wordende gezondhe id niet opn ieuw kand idaat . 
Op boven lokaa l n iveau was Ji l les Be i jen ook pol i t iek actief. Hij 
was lid van de Liberale Staatspar t i j de Vr i jhe idsbond, een van de 
voorgangers van de VVD. Meer dan 30 j a a r lang was hij secretar is 
van de s ta tenk ieskr ing Gouda en de r i jksk ieskr ing Leiden van de 
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Vr i jhe idsbond. Hij was d iverse keren kand idaat voor de provinc ia le 
s ta ten. 

Ji l les was een groot voors tander van openbaar onderwi js . Hij 
was opr ichter van de Bodegraafse afdel ing van de veren ig ing 
Vo lksonderwi j s en later lid van het landel i jk bes tuur van die 
veren ig ing . Hij was ook bestuurs l id van de in 1919 opger ichte 
neutra le HBS in Woerden , het tegenwoord ige M inkema Col lege. 
Die naam is ont leend aan de Woerdense notar is RA. M inkema , de 
eerste voorz i t ter van het bestuur, die Ji l les ook kende vanu i t de 
Vr i jhe idsbond . 

Ook voor de sport zet te Ji l les z ich in. In 1920 was hij mede 
opr ichter van de voetba lveren ig ing Bodegraven . Vervo lgens was hij 
bi jna 20 jaa r voorz i t ter van de c lub. Hij was ook ja ren lang voorz i t ter 
van de Goudse Voetba lbond. 
In de ja ren dert ig droeg hij eraan bij dat Bodegraven een echt 
zwembad kreeg ter ve rvang ing van een pr imit ieve zwemge legenhe id 
in de Oude Ri jn. Op zi jn aandr ingen verkocht z i jn achterneef Bart 
Spru i j t een stuk grond aan de noordkant van de Rijn voor de 
bouw van het zwembad . Het toen gest ichte zwembad bestaat in 
gemodern i see rde vo rm nog steeds, op de plaats van de bu i tenbaden 
bij De Kui l . J i l les was daarna bestuurs l id van de St icht ing Zwembad 
Bodegraven . In het s ep t embe rnumme r van Boreftse Ber ichten werd 
al verte ld dat hij als raadsl id tevergeefs bezwaar maak te tegen 
de s t renge bepa l ingen over z w e m m e n op zondag en gemengd 
z w e m m e n . 

Ji l les Bei jen was in 1916 een van de opr ichters en eerste 
bes tuurs leden van de St icht ing Won ingbouw Bodegraven en 
Oms t r eken . In 1920 werd hij secretar is van de st icht ing, en hij bleef 
dat tot 1943. De st icht ing had tot doel om goede maar goedkope 
huurwon ingen te bouwen voor arbe iders . In 1920 en 1921 werden 
twee comp lexen van elk 18 won ingen in Bodegraven gebouwd; 
daarna beperkte de st icht ing z ich tot het beheren van die hu izen. 

Verder was Ji l les onder andere nog lid van de Kamer van 
Koophande l , bestuurs l id van het p laatse l i jke depa r tement van de 
Maatschapp i j tot Nut van het A l gemeen en penn ingmees te r van de 
Nutsspaarbank . 
Hij was ook vele j a ren , van 1916 tot 1947, lid van de herensoc iëte i t 
Concord ia . Voor zover bekend was hij maa r één j aa r bestuurs l id , 
maa r hij was wel zo be langr i jk gewees t dat hij bij z i jn afscheid tot 
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erel id werd benoemd . 
Bij het over l i jden van Ji l les werd ve rme ld dat hij zi jn krachten had 
gewi jd aan in totaal 29 organ isat ies . 

Aan het e ind j a ren van de dert ig (de prec ieze da tum is niet bekend) 
s topten Ji l les en Ar ie Be i jen met de kaashande l . In sep tembe r 
1940 kond igde Ji l les z i jn afscheid als voorz i t ter aan . Hij vond dat 
iemand die zelf hande laar was het roer moest ove rnemen . Als 
a fsche idsgeschenk aan de leden van de veren ig ing ste lde hij een 
gedenkboek s amen over de kaashande l in Bodegraven van 1880 tot 
1940. In zi jn voorwoord z inspee lde hij op de inmidde ls u i tgebroken 
oor log: "Herinneringen ook aan bétere, aan onbezorgder tijden, 
waarin onze lach vrij kon opklinken of waarin het feestgedruisch 
ons omstuwde en mede-op-nam in de vreugde der nationale 
gemeenschap." 

Ji l les Bei jen bleef onge t rouwd. Z i jn broer Ar ie t rouwde in 1916 met 
de uit Oudewate r a fkomst ige Gerard ina van der Lee. Dat huwel i jk 
bleef k inder loos. De twee broers woonden in een symmet r i s ch huis 
op Zu idz i jde 9: Ji l les aan de ene kant van de gang , Ar ie en zi jn 
vrouw aan de andere . 

Op latere leefti jd werd Ji l les opgenomen in een verp leeg inr icht ing in 
Le idschendam. Hij over leed daar in 1954 op 74- jar ige leeft i jd. Hij 
werd begraven op de begraafp laats Vredehof. 
Door een boom die pal voor de grafs teen staat is z i jn naam 
tegenwoord ig nauwel i jks z ichtbaar. Het is een sterk contrast met de 
situat ie t i jdens z i jn leven, toen hij in Bodegraven veel mee r op de 
voorgrond t rad . 
In een krant in 1954 stond met grote letters een bericht van zijn 
overlijden, waarvan wij hier een deel weergeven: 

l BEIJEN OVERLEDEN 
Zijn leven stond in dienst van 
de Bodegravense gemeenschap 

Bodegraven - In de inrichting Hulp en Heil te Leidschedam is op 
74-jarige leeftijd overleden de heer Jilles Beijen. 
Door zijn vele arbeid op maatschappelijk en cultureel terrein was de heer Beijen 
een der belangrijkste figuren van Bodegraven. Verschillende had hij zitting in de 
gemeenteraad, als vertegenwoordiger van gemeentebelang 
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