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In het afgelopen jaar is een drietal panden buiten de bebouwde kom van  
’s-Gravendeel beschreven in deze rubriek. Dit jaar komen er weer diverse 
percelen binnen het dorp aan de orde. Het eerste pand dat wordt beschreven, staat 
aan de Beneden Gorsdijk 22/24. 
 
De geschiedenis van de wijk Renooishoek, gelegen in de Mijlpolder, begint later 
dan de historie van de polder Nieuw-Bonaventura. Aanvankelijk was de 
Molendijk de hoofdwaterkering en was er nog geen sprake van de dijken, die nu 
bekend zijn als Gorsdijk en Havendijk. Pas bij de inpoldering van de Mijlpolder 
en het poldertje Landigje Bevershoek zijn deze dijken ontstaan. In november 1644 
verkoopt Boudewijn de Roode gronden aan Aert Jan van Reijnoij. Pas 22 jaar 
later komt de naam Renoijshoek in de archieven voor.  
 
Hieronder volgen alle bewoners van de Renooishoek, zoals die in “de 
belastingquohier van 1680” voorkomen.  
“Huijg Bastijaens    een arbeijder 
Klaes Hermens Mol    een arbeijder    
Frans Dircks     een arbeijder 
Maeijcke Tijsse     een wed. van dijaconie levende 
De kinderen van Abram de Molenaer    
Jan Isaecks     een visser 
Jan Melsse     een varend man 
Matthijs Mol     een arbeijder 
Willem Leenderde    een arbeijder 
Maeijcke Jans Zeeuw    een wed. die van de arme leeft 
Jacob van Rossem    een arbeijder 
Danijel Flippe     een arbeijder 
Gerrit de Baet     een arbeijder 
Abram de Baet     een arbeijder 
Neeltie Klaes     een ouwe arme wed. 
Joris de Quartel  een arme arbeijder van de  
  dijaconie levende 
Arij Gout     leeft van de diaconie 
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Pleuntien Huijge    een arme wed. 
Teuntie Dane     een wed.” 
 
Tot 1680 geven de summiere gegevens in de archieven geen duidelijk uitsluitsel 
over de eigendommen in de Renooishoek. Via de omschrijving van de 
aangrenzende percelen kan worden aangenomen dat Hendrik Ariens de Vlaminck 
in 1703 een huis koopt van de erfgenamen van Willem Leenderts Visser.  
De omschrijving luidt dan: Een huis in Renoijshoek belend door Matthijs 
Hermens Mol en Leijntje Rocusse Visser. Tussen 1703 en 1716 komt Hendrik de 
Vlaming regelmatig voor als eigenaar in de Renooishoek.  
 
Een “Quohier der verpondingen van alle de huysen en andere gebouwen die in 
den dorpe van ’s-Gravendeel en jurisdictie van dien zijn bevonden. Geteekent den 
18de january 1731” geeft een beeld van alle bewoners/eigenaren van de 
toenmalige Renooishoek. Als eigenaren/bewoners worden respectievelijk 
genoemd op nummer 174 Herman de Mol; 175 Hendrik de Vlaming en op 176 
Pieter Decker.   
 
In 1732 verkoopt de weduwe van Hendrik de Vlaming, Maaijcke Jacobs van 
Brugge, een huis in de Renooishoek grenzend aan het perceel van Hermen de Mol 
en het Weegje aan Pleun Hendriks de Vlaming. Uit diverse archiefstukken blijkt 
dat de huidige Renooishoekstraat vroeger ook wel het Weegje of het Groene 
Weegje werd genoemd. Tussen 1755 en 1795 komt Jan de Vlaming, de zoon van 
Pleun de Vlaming, voor als eigenaar van een huis in de Renooishoek. 

In 1820 koopt Baartje de 
Graaf van de gebroeders 
Pleun en Arie de Vlaming 
het perceel in de 
Renooishoek. Ook in de 
Oorspronkelijk Aanwijzende 
Tafel, die bij de oprichting 
van het kadaster is 
opgemaakt, staat Baartje de 
Graaf vermeld als 
eigenaresse van het perceel, 
thans bekend als Beneden 
Gorsdijk 22/24.  

Baartje de Graaf, die van beroep rentenierster is, overlijdt ongehuwd op 19 januari 
1847. Na haar overlijden worden Otto Wendt en zijn familie door vererving 
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eigenaar van het perceel. Otto Wendt was van beroep “verver en glazenmaker”. 
Hij is ook eigenaar van het pand op de hoek van het huidige Dokter van der Bijl-
plein en de Leerambachtstraat. Na zijn overlijden verkopen zijn erfgenamen het 
pand in de Renooishoek aan Jan van der Linden voor een bedrag van ƒ 1.200,-. 
Deze Jan van der Linden is slechts 4 maanden eigenaar, want in mei 1870 wordt 
Frans Willem van Waardenburg al als eigenaar genoemd. Hij betaalde ƒ 1.300,- 
voor het perceel in de Renooishoek, dat telkens volgens de notariële akte bestaat 
uit een huis, schuur en een erf. Na ruim 22 jaar verkoopt Frans Willem van 
Waardenburg, die regelmatig genoemd wordt als boodschappenloper en schipper, 
zijn bezittingen in 's-Gravendeel en verhuist met zijn vrouw en kinderen naar 
Rotterdam. Hij en zijn vrouw Maaijke Dekkers overlijden daar ook in de eerste 
helft van de 20e eeuw.  

In 1892 koopt Jacob 
Brand Pieterszoon het 
onroerend goed voor  
ƒ 2.410,-. Via 
vererving wordt eerst 
zijn weduwe Adriana 
Ritmeester eigenaar en 
later hun zoon Pieter 
Brand.  
Het bevolkingsregister 
van 1925 laat de 
omnummering van alle 
wijkletters en nummers 
naar straatnamen en 

huisnummers zien. Het huis waar Pieter Brand woonde, was bekend als nummer 
A149 en werd vernummerd naar Renooishoek 52. Simon Brand woonde in 
A149a, dat werd gewijzigd in Renooishoek 54. Later, in 1956,  zou de plaatselijke 
aanduiding opnieuw veranderen, want thans zijn beide percelen bekend als 
Beneden Gorsdijk 22/24. Nu, in 2004, wonen de achterkleinzonen van 
voornoemde Pieter Brand in de panden en hebben er hun zaak.  
 
Bronnen: Rechterlijk Archief ’s-Gravendeel; Notarieel Archief  's-Gravendeel; Notarieel Archief Dordrecht; 
Notarieel Archief Mijnsheerenland; Notarieel Archief Ridderkerk; Kaarten- en Fichescollectie Streekmuseum 
Hoeksche Waard; Kadastrale Leggers gemeente 's-Gravendeel; Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard en 
IJselmonde; Archief Historische Vereniging 's-Gravendeel; Kadastrale kaartencollectie Rijksarchief ´s-
Gravenhage; Privé-archief P.J.Pot; Privé-archief Simon Brand. 

PJP 
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ISSUM PARTNERGEMEENTE? 
door Dr. D.W. Gravendeel 
 
De horizon voor de gemiddelde 's-Gravendeler lag in het verleden niet ver van z'n 
bed. Als hij de plaats al verliet om zich elders te vestigen, dan was dat bij wijze 
van spreken binnen gehoorsafstand in de Hoeksche Waard of naaste omgeving. 
Ook de "immigranten" kwamen niet van 't andere end van de wereld. 
Het is daarom zo opmerkelijk dat in de periode 1768-1792 maar liefst negen 
personen uit het plaatsje Issum de weg naar 's-Gravendeel wisten te vinden. Issum 
ligt circa 17 km over onze huidige oostgrens in 't land van Kleef, ter hoogte van 
Venray. Er is natuurlijk geen sprake van "partnergemeente" want de uitvinding 
van dat begrip zou nog twee eeuwen op zich laten wachten. Evenmin is er reden 
te veronderstellen dat de immigranten onderling verwant waren of dat er een 
bepaalde opzet achter stak. 
's-Gravendeel maakte in de tweede helft van de 18e eeuw een periode van 
welvaart door en daar wilden ook anderen wel van profiteren. Vermoedelijk 
hebben de eersten de “Leute in der Heimat” laten weten dat 't goed toeven was in 
de Hoeksche Waard en die waagden toen ook de stap. 
 
De eerste die ten tonele verscheen was de kleermakersknecht Jacob Kraijer. Hij 
werd in 1768 lidmaat met attestatie (=schriftelijke getuigenis dat hij belijdenis van 
zijn geloof heeft afgelegd, red.) van Issum, maar vertrok in 1769 weer naar 
Numansdorp. 
 
In 1768 leverde Margaretha Spijkers een acte van indemniteit (= schade-
vergoeding) in van Issum. Zij trouwde met Leendert Dirks den Hartog, uit welk 
huwelijk in 1776 en in 1781 een kind werd begraven. Leendert kocht op 
20.11.1790 een gedeelte van een huis achter 't Wachthuis. 
Om een indruk te geven van de woontoestanden daar, geef ik hier een transport 
uit 1749: "Anna Jooste de Kreek, weduwe van Leendert Willems den Hartog, 
verkoopt aan Dirk Leenderts den Hartog de helft van een huis bij 't Wachthuis en 
wel daarin het vertrek dat uitzicht geeft op de Kil, alsmede de gang naast dat 
vertrek. Arie van den Heuvel, die de overige vertrekken bezit, moet bij hoog 
water als de gang blank staat, doorgang door zijn huis verlenen"! 
Op 04.08.1797 maakten Leendert en Grietje hun testament. Hun erfgenamen 
zouden zijn: zoon Pieter en de dochters Jannigje en Cornelia. In 1794 kreeg 
Grietje admissie voor de verkoop van koffie, thee en chocolade en als herbergier 
en tapper. 
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In 1771 werd de kleermakersknecht Johannes Smits lidmaat met attestatie van 
Issum. In 1777 besloot hij zich blijvend en zelfstandig te 's-Gravendeel te vestigen 
en hij leverde een acte van indemniteit in. Hij trouwde met Johanna de Vos, lid-
maat geworden in 1781 en afkomstig van Oudelandsambacht. Hij kocht op 
16.06.1785 een huis in de Langestraat. Uit het huwelijk werden kinderen 
begraven in 1783 en 1798. Johanna overleed in 1806. 
 
De timmerman Lodewijk Bongers werd in 1772 als lidmaat ingeschreven als 
"Ludwig Bongaerts" met attestatie van Issum. Hij leverde in 1775 een acte van 
indemniteit in en kon zich vestigen. Hij kocht op 13.03.1776 een huis aan de 
Havendijk en trouwde met Maria Willems van Moerkerken, lidmaat geworden in 
1777. Uit het huwelijk werd in 1775 een kind begraven. Kinderen zijn Hendrik, 
Belia en Dirk. Lodewijk was schepen van 1796-1803. Hij overleed in 1805. 
 
Pieter Pannekamp werd lidmaat in 1780. In 1783 bracht hij een acte van 
indemniteit in van Issum. Hij moet ook omstreeks die tijd zijn getrouwd met 
Bastiaantje van der Stel. In 1783 en 1784 werden kindertjes van Pieter begraven. 
Hij zelf overleed in 1784. Andere kinderen waren Pietertje en Hendrik. 
 
In 1780 werd de tuinmansknecht Heinrich Schumacher lidmaat met attestatie van 
Issum. In 1790 werd er weer een Hendrik Schumacher lidmaat, ditmaal met 
attestatie van Bennebroek. Waarschijnlijk was het wel dezelfde. 
 
In 1782 werd de jongeman Johan Coocken lidmaat met attestatie van Issum. Ik 
heb van hem verder niets kunnen vinden. 
 
In 1782 kwam de jongeman Gerhard ten Brücken van Issum naar 's-Gravendeel. 
Hij was kleermakersknecht en werd in hetzelfde jaar lidmaat. 
 
En tenslotte nog Johan Hendrik Schumacher, die in 1792 een acte van indemniteit 
inleverde van Issum. Was er een familierelatie met de eerdergenoemde Heinrich? 
 
Bronnen: Rechterlijk archief ‘s-Gravendeel, Acta Kerkeraad ‘s-Gravendeel, begraafboek ’s-Gravendeel. 
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DRIES DE GEUS VERTELT OVER DE WATERSNOOD 
 
In 1953 woonde ik nog in de Kerkstraat nummer 19 bij mijn moeder, samen met 
mijn broer Klaas en mijn zus Maria.  
Ik werkte in Rotterdam bij de Amsterdamse bank, maar hielp op de boerderij als 
dat nodig was. 
Op zaterdagavond 31 januari waren Klaas en ik naar de Kaai gegaan. L. Visser 
liep daar met vloedplanken, en stond in dubio of hij die zou gebruiken. Het water 
stond erg hoog en er stond een hevige storm en van een springvloed hadden we 
nog nooit gehoord. 
Om half elf gingen we op huis aan, want we wilden om elf uur naar bed. De 
volgende ochtend zouden we namelijk vroeg op moeten om de koeien te melken. 
Klaas zag dat het dak van onze wagenkeet, die aan één kant open was, op en neer 
ging in de harde wind en hij zei: “Dries kom op, we gaan het dak vastzetten.” Hij 
had al een manier bedacht ook. Hij maakte een lange bing (dat is een dik touw) 
aan de boerenwagen vast en samen maakten we dat touw aan het dak vast, zodat 
de wagen aan het dak kwam te hangen en door 
zijn massa ervoor zorgde dat het dak er niet af 
kon waaien. 
We gingen daarna met een wat geruster hart 
slapen. We sliepen niet lang, want om 3 uur 
werden we gewekt door de kerkklok. We 
woonden erg kort op de kerk en daardoor was 
het geluid dan ook erg luid. We kleedden ons 
aan en gingen naar de Kaai om te kijken wat er 
aan de hand was. Daar stond L. Visser nog 
steeds, maar hij had inmiddels de vloedplanken 
geplaatst. Het water stond hoog tegen die planken aan. We hoorden dat de klok 
luidde omdat de Nest gevaar liep. Er werd geroepen: “Zijn er vrijwilligers die de 
buitendijk komen versterken?” en Klaas en ik gingen mee.  
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Er werden zakken gehaald uit het gebouwtje van het waterschap aan de Gorsdijk 
en zand werd weggehaald van onder het trottoir. 
Klaas en ik waren gewend zware zakken te dragen, we moesten immers ieder jaar 
de zakken aardappels naar de aardappelpit brengen en ze daarin storten. We 
boden ons dus aan om te sjouwen. 
Ook Gijs van Pieter Jan Visser was present en gaf de nodige aanwijzingen waar 
de zakken moesten liggen. Wij sjouwden een uur of misschien wel twee uur. Het 
water bleef sijpelen door de dijk en we konden aan het werk blijven. 
We stopten met dit werk toen er geroepen werd: “De Mijlpolder loopt vol”. 
We waren ervan doordrongen dat dit een slecht bericht was, want dan moest de 
hoofddijk doorgebroken zijn. We gingen als een ‘salamander’ naar de Kaai, waar 
we het water zagen kabbelen tegen de stoep van Rook Verwijs. 
Op de Kaai liep Jan de Geus, een vroegere buurman van ons. Ik maakte een 
praatje met hem. 
We begrepen dat het water over de zomerdijk was gegaan; dat was niet 
ongewoon, maar nu moest de Gorsdijk, de waterkerende winterdijk doorgebroken 
zijn. We vermoedden wat er gebeurd moest zijn. Wij hadden vroeger land achter 
de dijk. Als jongens hadden we veel slootje gesprongen met een polsstok in de 
Mijlpolder en er was een plek waar de polsstok geen bodem vond, omdat die daar 
in het veen terecht kwam en dan werd de stok te kort om te springen. Het stuk 
dijk moest daar gekanteld zijn; het veen had daar niet genoeg weerstand tegen het 
krachtige water. Klaas heeft een paar weken later een foto gemaakt van onze hond 
Hector bij een stuk veen dat uit dat gat is geslagen. 
De bewoners van de Mijlpolder moesten hun huizen verlaten. Reinier van 

Waardenburg, onze knecht, 
kwam met zijn gezin naar 
ons huis toe: Reinier, zijn 
vrouw Sientje Valk, Wim 
met zijn meisje, Johan en 
Nel. 
Nadat de Mijlpolder was 
volgelopen, kwam het water 
over de Molendijk in de 
polder Nieuw Bonaventura. 
Helaas stonden er alleen 
beren en vloedplanken op de 

Kaai en niet op de Molendijk. Het water stond veel hoger dan die dijk en daardoor 
is die dijk overspoeld. En later gebroken. We gingen naar huis. Daar zei moeder: 
“Zet alles maar boven.”  
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We hadden dus nog heel wat te doen. 
We verzonnen een manier om de koeien droog te houden. We hadden een 
twaalftal koeien op stal staan en we dachten: als we stro op de bodem van de 
koestal leggen, dan kunnen de koeien droog blijven. Waar we geen erg in hadden 
was, dat het stro ging drijven en dat daardoor de hele stalbodem bedekt werd met 
stro, zodat we er moeilijk tussendoor konden lopen. 
We wilden de koeien los gaan snijden, maar konden niet bij hen komen; we 
moesten ons eruit wringen. De koeien stonden tot hun buik in het water. Ook de 
drie paarden stonden ons in het water met grote angstogen aan te staren, evenals 
het jongvee. 
 
Wij moesten bij de koeien blijven. Zo omstreeks het middaguur zakte het water 
weer zodanig dat we de koeien konden gaan melken. We deelden de melk uit in 
de buurt; het kon toch niet naar de fabriek.  
Daarna is het water die nacht weer gaan stijgen. Dat kwam omdat het water ook 
vanuit de kant van Strijen kwam. 

Bram van der Hoek, die bij 
ons in de Kerkstraat 
woonde en Piet de Zeeuw, 
tegenover ons, vertrokken 
met een boot door het 
water. Bram van der Hoek 
had zich met boter 
ingesmeerd, zodat hij 
bestand zou zijn tegen het 
ijskoude water. Hij liep 
door het water met zijn 
vrouw op de rug, zodat zij 
droog in de boot kon 
komen. 

Moeder en Maria gingen ook met de boot mee, evenals het gezin van Reinier van 
Waardenburg. Klaas en ik bleven achter. 
Die nacht van zondag op maandag kwam het water weer hoog. We hadden een 
kalfje in de schuur in een klein hokje en dat ging met het stro drijven, dus het dier 
moest gered worden. Het geblaat van het beestje ging die nacht door merg en 
been en moeder zei: “Jullie zullen dat diertje toch niet laten verdrinken?” 
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Het water stond een meter hoog en Klaas en ik liepen tot onze liezen door het 
ijskoude water. Klaas droeg de petroleumlantaarn om ons bij te lichten. Onze 
laarzen waren helemaal vol met water gelopen en dat was zwaar voortzeulen. 
Klaas zei halverwege: “Ik ga terug, ik heb zo’n kramp, ik kan niet verder”. Hij gaf 
mij de lantaarn en ging terug. 
Daar stond ik toen, alleen. Ik hing de lantaarn met een touwtje aan de ladder om 
mijn handen vrij te hebben en nam het kalf, dat wel zo’n 30 à 40 kilo woog, op 
mijn rug en ging met het dier de ladder op naar de zolder. Daar groef ik tussen de 
strobalen een soort put en liet het kalf daarin glijden. 
Het dier heeft het overleefd. Ik ook trouwens. 
 
Op maandagmorgen vroeg haalden we planken van de boerenwagens en legden 
die op het drijvende stro in de richting van en voor de koeien. Zo konden we 
droog voedsel voor de dieren op de droge planken leggen. Daardoor zijn ze niet 
ziek geworden, al stonden ze in het water. 
Een amfibievoertuig met militairen in kikvorsuitrusting voer voorbij en zag ons. 
Ik hoorde ze roepen: “Daar zijn nog boeren”. Ze kwamen bij ons in de schuur 
kijken, deden de deur open en zagen op welke manier wij de koeien voerden. Ze 
zeiden meteen: “We gaan die koeien redden.” Ze begonnen met het kalfje in de 
boot te brengen. Ze konden met hun speciale kleding vrij eenvoudig door het 
water lopen en het kalf wegbrengen. Maar daarna moesten de koeien nog uit de 
stal. 
Dat was nog niet eens zo makkelijk. 
De koeien moesten eerst 
losgesneden worden en door het 
water naar achteren geleid, waar de 
mesthoop was. Dat leiden ging niet 
zo eenvoudig, maar tenslotte hadden 
we ze allemaal op de mesthoop. Die 
was hoger dan de omgeving en de 
dieren stonden nu droog, hoewel ze 
wel een stukje in de bodem 
wegzakten. Ze voelden zich daar 
lekkerder dan in het water. 
Maar we wilden niet dat ze daar 
bleven. Ze moesten er weer af, weer 
door het water en dan de Kerkstraat 
in om verder te lopen naar de Noord Voorstraat en daarvandaan naar de Kaai. 
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Tsjonge jonge, dat was me toch een moeilijk karwei. Die dieren waren niet te 
vermurwen om te vertrekken. We hebben ze moeten slaan, tot ze eindelijk 
besloten het water in te lopen.  
Eén koe liep de verkeerde kant op en ging zijn eigen weg. Dat dier is verdronken. 
We brachten de anderen tot bij Lugtenburg, bij Piet Voorwinden. Ze bleven daar 
uit de harde wind, op het trottoir dat een beetje hoger was, staan. Dat was niet de 
bedoeling, ze moesten verder. 
Als laatste maakte ik de paarden los en klom op de grote bruine. Ik stuurde hem 
vanaf de mestvaalt het water in. Hij sprong in het water en kwam zo ongelukkig 
terecht dat hij viel en ik ook natuurlijk. Ik ging kopje onder in het water. Ik klom 
meteen weer op het paard, dat gelukkig niks mankeerde en reed op hem naar de 
stoep waar de koeien wachtten. Gezeten op dit paard joeg ik, samen met de 
anderen, de koeien en de twee andere paarden naar de Kaai.  
Eén van onze koeien was zo bevangen van de kou, dat duidelijk was dat hij het 
niet zou overleven. Op de Kaai aangekomen, werd ter plaatse de kop afgesneden 
opdat het vlees voor de slacht geschikt zou blijven. Het bloed van het dier kwam 
in het water terecht. Een vrachtwagen (Baars of Moret, dat weet ik niet meer) 
bracht het dier naar het Dordtse abattoir. Later, na vele weken, zei mijn moeder: 
“Dries ga jij eens langs het abattoir om te horen wat er met het vlees is gedaan.” 
Ik ging dat navragen en men kon me daar aanvankelijk niks over zeggen. De 
papieren werden erbij gehaald en alles bleek te zijn opgetekend: zoveel kilo vlees 
was verkocht. Moeder kreeg haar geld. 
Die koe was bevangen geweest van de kou, ik bijna ook. Ik had immers in het 
water gelegen! Wel niet zo lang, maar toch lang genoeg om door en door koud te 
worden. Ik mocht gelukkig bij bakker Teun Aardoom aan de Kaai mezelf komen 
warmen op de bakkersoven. Ik moest mijn broek uittrekken en kreeg zolang een 
bakkersbroek aan. Mijn sokken kon ik uitknijpen en ook te drogen hangen. Het 
was heerlijk warm bij die oven en na afloop voelde ik me gebakken. 
 
Vanaf de Kaai werden onze dieren verder vervoerd naar verschillende boeren. 
Een zestal kwam bij Janus Visser, die op Wieldrecht een lege stal had. We 
mochten onze koeien daar wel onderbrengen, maar moesten ze zelf komen 
voeren; voer was er voldoende. 
Eén van de koeien bracht drie dagen later een kalfje ter wereld. Moeder en kind 
maakten het goed. Van de biest hebben zowel mijn tante te Wieldrecht als een 
tante te Dordrecht, bij wie mijn moeder en zus geëvacueerd waren, gesmuld.  
Ik ging niet naar mijn werk, maar bleef om de nodige karweitjes te doen. De 
koeien moesten immers ook gemolken en verzorgd worden. 
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Ik moet ook nog over onze hond vertellen. 
We hadden een herdershond, Hector met twee jongen.  
Hector lag in de stal op het stro, trouw bij zijn jonkies, jankte en bleef janken, 
omdat hij zag geen kans zag zijn puppies in veiligheid te brengen. Ik ging door 
het water naar hen toe, pakte Hector op en ook nog één van de jongen en bracht ze 
via de trap op zolder in veiligheid. Ik dacht: die heb ik gelukkig kunnen redden. 
Maar Hector vond dat niet genoeg. Hij jankte, liep achter me aan, keek me met 
smekende ogen aan en bleef me achtervolgen. Ik kon uit zijn ogen lezen dat hij 
niet op zou houden voordat hij ook zijn tweede jonkie bij zich had. 
Ik ging dus weer naar beneden en haalde, door het koude water, het tweede jong 
op en bracht ook hem op zolder. Hector stopte meteen met janken. Hij heeft 
daarna geen kik meer gegeven. 
Hector heeft daarna nog dagen op zolder gebivakkeerd. 

We hebben hem verzorgd door met een 
roeiboot dagelijks eten bij hem te brengen. 
Maar omdat Hector niet uitgelaten kon 
worden, moest hij ergens zijn behoefte 
doen. Dat deed hij dus op zolder, wat niet 
zo leuk was. 
Klaas heeft daarom afspraken gemaakt met 
de dierenbescherming. Door die organisatie 
is Hector met zijn kleintjes opgehaald en 
ondergebracht bij mensen in Voorburg. 
Weken later kwam Hector terug, zonder de 
twee kleintjes; die hebben ze daar 
gehouden. Er kwam een journalist die een 
artikel schreef over geëvacueerde dieren. 
Hij maakte bovenstaande foto van onze 
Hector. Het krantenartikel heb ik nog. 
 
Wij waren ondergebracht bij familie van 

ons, de familie Bos in Wieldrecht. 
Mijn broer Klaas was ingedeeld bij de kadaverploeg in 's-Gravendeel en ging daar 
elke dag heen. Hij is daarna heel erg ziek geworden, omdat hij kou had gevat. Hij 
is mirakels ziek geweest en heeft bij Bos uitgeziekt. Ook Reinier van 
Waardenburg was ingetrokken bij Bos. Ook hij ging dagelijks terug naar  
's-Gravendeel omdat hij werd ingedeeld bij de dijkploeg 
Ik ging vier weken niet naar mijn werk in Rotterdam. Ik stuurde ook geen bericht 
dat ik niet kwam. Ik dacht er niet eens aan. 
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Vanuit mijn evacuatieadres, eerst bij de familie Bos op Wieldrecht, waar ik een 
week verbleef, deed ik het werk dat nodig was. Ook de weken daarna, toen ik bij 
de familie Evera verbleef, dacht ik er niet aan mijn collega’s in Rotterdam te 
informeren. Af en toe ging ik naar het dorp om thuis te helpen.  
Vooral in de avond bleek het moeilijk om me in het ondergelopen dorp te 
oriënteren, omdat het pikdonker was zonder brandende lantarens. 
Dat mijn collega’s over mij in zouden zitten, daar dacht ik niet eens aan. Achteraf 
hoorde ik dat ze iedere dag naar de Ahoyhallen waren gegaan om te informeren of 
ik er was. Na verloop van tijd waren ze gaan denken dat ik verdronken was. 
Vier weken later ging ik in werktenue en met laarzen aan naar Rotterdam en 
stapte zo het kantoor binnen. Ze stonden me met open monden aan te staren. 
“Leef je dan nog?” vroegen ze me en verwijtend: “Waarom heb je nooit een keer 
gebeld?” 
Dat snap ik nog niet. Het is niet bij me opgekomen om dat te doen. 
Mijn baas betaalde me, ondanks dat ik niet had gewerkt, twee weken loon uit. 
En ik ging weer aan het werk. 
 

Mijn neven Bos hadden 
me gevraagd: “Waarom 
kom je niet bij ons 
werken?” Hoewel ik het 
prima naar mijn zin had in 
Rotterdam, besloot ik na 
verloop van tijd toch de 
aanbieding aan te nemen 
en kwam in dienst van 
“Bos Wieldrecht”, een 
constructiebedrijf en 
machinefabriek. Ik deed de 
inkoop, de verkoop en de 
administratie. Ik ben er 

nog trots op als ik op de havenkant van 's-Gravendeel zandtrechters zie staan die 
bij Bos gemaakt zijn. 
Waar een evacuatie en watersnood al niet toe kunnen leiden! 
 
           Werkgroep Volksverhalen 

 
 
 



 

 15

EEN JAAR NA DE WATERSNOOD 
Toespraak van burgemeester Van Heesen 
 
01-02-1954 
 Het leven gaat verder in 's-Gravendeel 
Wat de gemeente 's-Gravendeel betreft, mag met gevoelens van blijdschap worden 
vastgesteld, dat, mede dank zij de persoonlijke en materiële hulp, die in zo ruime 
mate, zowel van particulieren als van gemeenten en allerlei instanties mocht worden 
ontvangen, het dorpsbeeld nauwelijks nog iets te zien geeft van de catastrofe die er 
geweest is. 
 Met grote waardering denken we terug aan de medewerking van het instituut van 
maatschappelijk werkers en werksters. Vooral aan de functionarissen van de 
Groninger school voor maatschappelijk werk, die hulp hebben verleend bij de 
regeling van de vergoeding voor huisraadschade en de toewijzing van Rode-
Kruistextielpakketten.  
De wijze waarop zij de gezinnen weten te peilen en te benaderen heeft ons geleerd 
dat er op het gebied van de sociale gezinszorg nog wel iets te verbeteren is. De 
sociale zorg ten plattelande is tot nog toe meer een administratieve- dan wel een 
opvoedkundige aangelegenheid geweest. Zelden komt het tot een gesprek over de 
achtergrond van bepaalde noden en behoeften. Het zal een wezenlijk winstpunt 
kunnen betekenen, wanneer de gemeentelijke diensten voor maatschappelijk 
hulpbetoon en de diaconieën zich de medewerking kunnen verzekeren van 
deskundigen, die nog iets meer nastreven dan alleen uitrekenen hoeveel er aan geld 
tekort is. De proef wordt reeds genomen voor de combinatie 's-Gravendeel-
Puttershoek en ook elders in de Hoeksche Waard. Ik hoop van harte dat zij zal 
slagen door samenwerking van alle betrokken instanties en dat we binnen 
afzienbare tijd even vertrouwd zullen zijn met de figuur van een maatschappelijk 
werkster in ons dorpsbeeld als we dat in de loop der jaren zijn geworden met de 
onmisbare figuur van een wijkverpleegster. Het leven in onze moderne tijd wordt 
steeds ingewikkelder en men moet zich telkens weer op onderdelen specialiseren 
om bij te blijven. Dat geldt ook voor de maatschappelijke zorg. Als we dit uit onze 
ervaringen na de watersnood geleerd hebben zal dat m.i. een stap vooruit betekenen. 
De jeugdzorg, die de laatste tijd nogal eens ter sprake komt, zal daarvan ook 
vruchten kunnen plukken. 
 Er werd een goede regeling getroffen voor de vlasindustrie, want daaraan is het 
voor een niet gering deel toe te schrijven dat de vlasindustrie weer maandenlang op 
volle toeren draait. 
 Van de door de stormramp ernstig beschadigde woningen was het voor een groot 
aantal daarvan economisch niet verantwoord tot herstel over te gaan.  
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De meeste van deze woningen werden, ook in verband met de voor de rampge-
bieden geopende mogelijkheden om met rijkssteun tot krotopruiming over te gaan, 
van gemeentewege aangekocht. 
 Voor vervanging van deze aangekochte woningen en voor de woningen die 
onherstelbaar beschadigd werden, is door het College van Gedeputeerde Staten een 
bouwvolume verleend van 118 woningen. Door de gemeente is een aanbesteding 
gehouden voor de bouw van 123 woningen, waaronder 1 winkelpand, 4 woningen 
voor ouden van dagen en 11 garages. Met deze bouw, die zal geschieden in het 
uitbreidingsplan voor de voormalige polder Bevershoek, is inmiddels aangevangen. 
 Ook verkeren in staat van aanbouw de aan deze gemeente toegewezen 20 
Zweedse geschenkwoningen. De van het Ministerie van Wederopbouw ontvangen 
Oostenrijkse woning is als bureau ter beschikking gesteld van de Rijkspolitie, die 
daarmee een waardige huisvesting heeft 
verkregen. 
 Tijdens de watersnood waren 12 
woningwetwoningen in aanbouw, die in de loop 
van 1953 gereedgekomen en betrokken zijn. Door 
de Bouwvereniging van de Chr. Werkmansbond 
werden in 1953 14 woningwetwoningen 
aanbesteed; deze zullen binnenkort gereed 
komen. 
 Als alle thans in aanbouw zijnde woningen 
voltooid zullen zijn, kunnen velen aan een goede 
huisvesting worden geholpen. Het vraagstuk van 
de woningnood zal er echter nog niet door zijn 
opgelost. Met belangstelling wordt daarom naar het voor de volgende drie jaren toe 
te wijzen bouwvolume uitgezien. 
 De omstandigheid dat in 1954 het uitbreidingsplan Bevershoek zal worden 
volgebouwd heeft de stichting van een rioolbemalings- en zuiveringsinstallatie 
urgent gemaakt. Bij de vaststelling van de begroting 1954 heeft de Raad besloten 
daartoe over te gaan.  
 Door de watersnood werd ook de particuliere gasfabriek buiten werking gesteld. 
In de eerste raadsvergadering na de ramp werd in beginsel tot overneming van dit 
bedrijf besloten over te gaan. De gevoerde onderhandelingen hebben ertoe geleid 
dat de overneming een feit werd. Aangezien de exploitatie van een gasbedrijf alleen 
voor deze gemeente in hoge mate onrendabel zou zijn, is aan de gemeente Dor-
drecht, die bereid was de gasvoorziening over te nemen, voor dit doel concessie 
verleend. 



 

 17

 Gevolg van deze wijziging in de gasvoorziening is geweest, dat de straat-
verlichting kon worden geëlektrificeerd en ook belangrijk kon worden uitgebreid. 
 Van verschillende zijden werden giften in geld, o.a. van de gemeenten Nijmegen, 
Ubbergen en Luik, beschikbaar gesteld. Met instemming van de schenkers zal het 
niet voor lenigen van de materiële nood aangewende deel van deze giften worden 
aangewend voor de stichting van een Dorpshuis, waar aan voor het geven van 
leiding aan de jeugd, voor een goede functionering van het verenigingsleven en 
voor verdieping van het plaatselijke culturele leven, in deze gemeente dringend 
behoefte bestaat. 
 Bij de voorgenomen woningbouw zal voor een deel hout worden gebruikt dat 
van geschenkzendingen afkomstig is. De uit het gebruik van dit hout resterende 
bate, die niet onbelangrijk is, zal waarschijnlijk eveneens voor de bouw van dit 
dorpshuis kunnen worden aangewend. 
 Voor het ontwerpen van een voor genoemd doel geschikt gebouw is bereids 
opdracht gegeven. 
 Reeds vóór de watersnood is in deze gemeente gepoogd te komen tot een 
stichting voor maatschappelijk werk. Gebleken is dat men toen hier nog niet van de 
noodzaak hiervan was te overtuigen. 
 Na de watersnood hebben de ingezetenen met maatschappelijk werk kunnen 
kennis maken. De stichting voor Maatschappelijk Werk heeft enkele maanden 
geleden voor de tijd van een jaar op kosten van het Rampenfonds een 
maatschappelijk werkster beschikbaar gesteld. Verwacht mag worden dat thans het 
inzicht zich gaat baanbreken dat in onze tijd deze vorm van sociale activiteit 
bezwaarlijk kan worden gemist. 
 Zo gaat het leven in onze gemeente verder. Wat achter ligt wordt niet vergeten, 
maar de behoeften van onze levende plaatselijke gemeenschap vragen elke dag 
opnieuw de volle aandacht. De ramp heeft veel leed gebracht, maar door de enorme 
offervaardigheid van ons volk en de hulp en medewerking van velen worden de 
mogelijkheden geschapen die tot grote dankbaarheid moeten stemmen. 
 
Hoogachtend, C. van Heesen, burgemeester van ’s-Gravendeel 
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STANK VOOR DANK 
 
Burgemeester C.J. Verplanke reed met zijn auto in de richting van de 
Barendrechtsebrug. Het was een paar dagen voor kerst in het jaar 1968 en het was 
behoorlijk koud. 
Voor hem reed een auto die niet al te vast op de weg lag. Hij zigzagde over de 
Boonsweg bij Blaaksendijk en Verplanke vond het raadzamer wat verder achter 
deze auto te blijven en er niet te dicht achter te gaan rijden. Plotseling maakte de 
auto voor hem een enorme schuiver waarna de bestuurder de macht over het stuur 
verloor en in de sloot van de Vrouwenhuisjesweg terecht kwam. 
Verplanke trapte op de rem, zette zijn auto aan de kant en kwam de onfortuinlijke 
chauffeur te hulp. 
Het lukte hem het portier van de half in de sloot liggende auto te openen en hij 
vond de chauffeur snurkend op de achterbank van zijn auto met zijn benen 
omhoog over de leuning van de voorste zitting geslagen. Hij rook een sterke 
dranklucht. 
Op het eerste gezicht leek de man niets te mankeren. "Kom er uit, ik geef je een 
hand", zei Verplanke. 
"Niks d'rvan, 't is mijn auto", zei de man. 
"Je kunt hier niet blijven, het is veel te koud." 
"La me met rust", kreeg hij ten antwoord. 
Andere passanten stopten en op verzoek van Verplanke kwamen zij te hulp. Met 
z'n allen probeerden ze de man uit de auto te krijgen, maar die begon op te spelen 
en spartelde hevig tegen. 
Het kostte heel wat moeite voor de man uit de auto was gehaald. 
De politie kwam erbij en maakte proces-verbaal op. 
In die tijd was de politie nog niet uitgerust met een blaaspijpje en ook 
bloedproeven werden nog niet afgenomen. De politie ging helemaal af op de reuk.  
De man moest voorkomen bij de rechtbank in Dordrecht. Ook Verplanke werd 
opgeroepen om te getuigen. 
De man, P.S. uit Hendrik Ido Ambacht, zei op een vraag van de rechter dat hij 
drie flesjes bier had gedronken. De rechter vroeg hem daarop: "Bent u dan al na 
drie biertjes dronken?" waarop de man zei: "Nou ja, ik had ook een borreltje op." 
De man kreeg f 100 boete en een voorwaardelijke ontzegging van zijn rijbewijs 
voor 3 maanden. 
 

Bron: Nieuwsblad gewijd aan de Hoeksche Waard en IJselmonde 
 
              WvV-G 
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DIALECT VAN MOOKHOEK-SCHENKELDIJK 

 
Onze Hoeksche Waard kent diverse verschillende 
dialecten. De dialecten-werkgroep van het Streekmuseum 
in Heinenoord heeft zich altijd ingezet om deze 
verschillende dialecten goed vast te leggen. Uiteraard was 
hierbij de medewerking van diverse inwoners van de 
dorpen en de buurtschappen van ons eiland noodzakelijk. 
Iemand die in het verleden hier positief aan meewerkte 
was Johannes Adrianus Hordijk (1896-1979) uit het 
buurtschap Schenkeldijk. Hannes Hordijk (zo noemden de 
inwoners van Mookhoek en Schenkeldijk hem altijd) was 
een aimabele en intelligente Schenkeldijker die vooral 
bekendheid binnen het buurtschap genoot als dichter. 
Sommige buurtbewoners gaven hem een briefje met wat 
gegevens en verbonden er dan het verzoek aan of hij hier 
dan even een leuk gedicht van kon maken voor bruiloften of partijen bijvoorbeeld. 
Meestal lukte dat nog ook.  
Onderstaand een leuk gedicht wat Johannes Hordijk op 74-jarige leeftijd gemaakt 
heeft over de taal van de Mookhoek en de Schenkeldijk. Voorafgaand hieraan een 
inleiding die de dialecten-werkgroep over Johannes Hordijk en de buurtschappen 
Mookhoek en Schenkeldijk heeft geschreven bij een overigens andere 
gelegenheid dat er iets van de hand van Johannes Hordijk werd gepubliceerd. Het 
past evenwel goed bij het gedicht wat Johannes Hordijk over de taal van de 
buurtschappen heeft geschreven.  
 
De tekst van de werkgroep luidde destijds als volgt: 
Aan de Strijensedijk, om en nabij de Langendam, begint de Moekhoek. Nou staat 
er op het bord wel Mookhoek, maar ieder normaal mêns hier in deuze buurt 
zeg:”Moekhoek”.  
De tael is hier al ietewat anderster dan op ’s-Graevendêêl. Warreke wordt 
werreke; marrege wordt merrege; arm wordt errem; warm wordt werrem en het 
varreke wordt een verreke.  
Links van de Striensendijk, eerst de weg naer de Wacht en de Meerkoet, dat hoort 
onder ’s-Graevendêêl net as den twêêde weg, de Melkweg, waer de bakkerij van 
Wim en Piet van Santen an staat.  
De Moekhoek hoort bij Strien; de Schenkeldijk weer bij ’s-Graevendêêl, maar 
samen vurreme ze een weungemêênschap die dr wezen mag.  
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Voor de vreemdeling zijn die grênze onduidelijk, de inweuners weten ze precies. 
Die doen dr zôô dr eigen voordêêl mee. Wat op ’s-Graevendêêl nie mag, doe je op 
Striense grond, of andersom.  
Wie vroeger bij Aart Kooy om brôôd ging en dr passant een glaesie bier nam, 
kocht zn brôôd op ’s-Graevendêêl en zn pilsie dronk tie in Strien.  
Sunt mênseheugenis had Moekhoek-Schenkeldijk een bloeiend verêênegingsleve. 
Een aige Fefare “T.A.V.E.N.U.’; een zangkoor Excelsior; een raaisverêêniging 
T.O.G. en ga zô maar deur.  
Dr weunden ôk altijd mênse die goed waere in’t vertelle en ôk goed met de pen 
overweg konne. Eên daervan is Johannes Hordijk uit de Schenkeldijk, die zijn 
levelang al stukkies en gedichte heb geschreve en die de Werkgroep Dialecten 
veul waerdevol matriaal heb geleverd.  
 
Het gedicht van Johannes Hordijk over de taal van de buurtschappen Mookhoek 
en Schenkeldijk noemde hij “Oônze tael” en luidt als volgt: 
 
Kwan, lek is effe kijke of ‘k dat ôk zôô ken schrijve 
Zôô amme hier prate en zonder overdrijve, 
 
Want het taeltie dat wij uitslaan in deuze stillen hoek 
Dat lijkt wel koeterwaals, dat ving ie in gêên boek. 
 
Jô gee me is een preuimpie, vraegt Jaap an z’n maat 
want ak nie ken preuime dan krijk et te kwaad. 
 
We praatte van Keessie, een hondjie en een paerd, 
van bôôsums en van rotte muissies met een staert. 
 
We praatte van een vliegchie, van ak maar dut of ak maar tat, 
Van Pietjie en Mariechie en van das nogal glad. 
 
Zeg jô hè jij ôk verrekes of mô jer gêên van ’t jaer ? 
‘k he wel weze kijke maar ze waere me te zwaer. 
 
Gee mijn een stik mè butter, gee mijn een stik mè kaes, 
maar gouw een bietjie moeder, ik mô nog naer de Maes. 
 
We zegge sochus en seavus en merrege en de-net, 
en temee en daluk en kwaluk en een zondasse pet. 
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Een kassie en een urregel, een naeld en een kloen sêêt 
en sturm, wurm en knijne, of veul te nauw of te brêêd. 
 
We zegge taefel en zaddoek en heaver en terrow-strôô 
en aerepels en errebeze, of nêênt of jaat jô. 
 
Van korsemus en nieuwjaer, van blommechies en blaere 
van zummer en haerrest, van kortaevende en verjaere. 
 
We snijje en wijje, we delleve en steke pee, 
we zaaoie, en maaoie en plokke op ’t stik achter de stee. 
          
                   JS 
 
DE GELOOFSBRIEVEN VAN GENEESHEER JAN BOSSERS 
 
In 's-Gravendeel kennen we de Doctor 
Bossersstraat. Die straat is vernoemd naar Dr. 
A.J. Bossers, die indertijd een belangrijk 
persoon was in 's-Gravendeel. 
Hij was een uitstekend arts, evenals zijn vader 
Jan. De laatste mocht zich dan wel geen arts 
noemen, omdat hij daar geen examen voor had 
afgelegd, als genees-, heel- en verloskundige 
was hij zeer kundig. Hij was een chirurgijn, die 
hart had voor de mensen. 
Hij voelde zich erg bij de gemeentepolitiek 
betrokken. In het jaar 1877 overleed het raadslid 
Johannes Bentum en daardoor kwam er een 
plaatsje in de gemeenteraad vrij. Aan geneesheer 
Jan Bossers werd gevraagd of hij zich kandidaat 
wilde stellen. Hij stemde toe. Op 28 november werd door de mannelijke inwoners 
van 's-Gravendeel, dat wil zeggen, door hen die op de kiezerslijst stonden, 
gestemd over een opvolger van dit raadslid. 
Er werd niemand verkozen, want er was geen meerderheid van stemmen. Daarom 
moest er op 11 december van dat jaar een herstemming plaats vinden met als 
resultaat dat de heer J. Bossers werd verkozen tot nieuw raadslid. 
Nu kwamen de problemen. Ieder gekozen raadslid moet zijn geloofsbrieven 
inleveren, dat is nu zo, dat was vroeger ook zo. 
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Onder de geloofsbrieven wordt verstaan: 
1. Een schriftelijke verklaring van de voorzitter van het hoofdstembureau, 
gezonden aan het verkozen lid van de gemeenteraad, met als inhoud dat hij als 
zodanig was benoemd, met verzoek te berichten of hij zijn benoeming al dan niet 
aanneemt. 
2. Bericht van ontvangst af te geven door de voorzitter van het hoofdstembureau 
dat de benoeming wordt aangenomen. 
De geloofsbrief gaat vergezeld van: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister 
b. een verklaring van de burgemeester, getuigende dat hij gedurende de laatste 

12 maanden, voorafgaande aan de dag waarop hij tot lid van de raad 
benoemd werd, zijn woonplaats binnen de gemeente heeft gehad. 

c.  een door hemzelf afgegeven verklaring, waarin hij de openbare 
betrekkingen die hij bekleedt, vermeldt. 

Er waren namelijk openbare betrekkingen die niet verenigbaar waren met het 
raadslidmaatschap. 
Volgens de wet, artikel 23 (nu 13) waren de verboden betrekkingen: 
a. minister 
b. staatssecretaris 
c. lid van de Raad van State 
d. lid van de Algemene Rekenkamer 
e. commissaris van de koning 
f. lid van Gedeputeerde Staten 
g. griffier der staten 
h. ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan 
ondergeschikt. 
Volgens artikel 23 punt h moest Bossers bij het inleveren van zijn geloofsbrieven 
ook de lijst van openbare betrekkingen vermelden die hij bekleedde.  
Voor zover die betrekkingen geen ambtenaren-betrekking betrof gaf het niet. 
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Maar op de lijst kwam een bedrag voor van ƒ 25,- dat hij van de gemeente 
ontving wegens het doen van de doodschouw. Dit betekende dat deze geneesheer 
een deel van zijn inkomsten ontving uit de gemeentekas. De wet schreef voor dat 
"het gemeenteraadslidmaatschap niet samen kon gaan met de betrekking van 
ambtenaar door of vanwege het gemeentebestuur aangesteld of daaraan onderge-

schikt". 
Hij vervulde zo'n 
betrekking. Hij moest bij 
verdrinkingen autopsie 
doen en bij overlijden 
vaststellen of er sprake was 
van besmettelijke ziekte en 
werd daarvoor betaald. 
Als hij nu raadslid zou 
worden, zou deze 
aanstelling een verboden 
vermenging van interesse 
zijn. 
 
Nee, zeiden burgemeester 
en wethouders van  
's-Gravendeel, deze zaken 
zijn onverenigbaar. Hij 
moet een keus maken: òf 

doodschouw blijven doen, òf gemeenteraadslid worden. Beide zaken tegelijk is 
onmogelijk. 
Bossers dacht na en meende dat hij er geen halszaak van hoefde te maken. Zijn 
collega, de arts G. Rijsdijk, zou de doodschouw voortaan met liefde van hem 
overnemen, dus was het geen groot probleem. 
Maar toen werd er achter zijn rug om gezegd dat hij ook nog ander geld uit de 
staatsruif kreeg, namelijk als armendokter bij de armen van 's-Gravendeel. 
Daar kreeg hij een onbenullig bedrag voor. Moest hij dat belangrijke werk nou uit 
handen geven? Hij deed het werk zo graag.  
Bossers vond dat het genezen van armen niet tot de verboden taken behoorde. 
Niet de gemeente betaalde hem, maar het burgerlijk armenfonds. Dus was het 
geen overheidsbetrekking. 
Zijn tegenstanders wierpen tegen dat het burgerlijk armenfonds zwaar werd 
gesubsidieerd door de gemeente en dat het daarom wel een overheidsbetrekking 
was. 

N 554 's-Gravendeel, 12 december 1877 
Aan de Hoogedelgestrenge Heeren 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. 
Ter voldoening aan art 16 der gemeentewet 
hebben wij de eer UEGA in te zenden 
afschrift van het proces verbaal van stem-
opneming ter verkiezing van een lid van de 
gemeenteraad, waarbij bij herstemming is 
gekozen de heer Jan Bossers en zulks in 
plaats van wijlen de heer Johannes Bentum 
die met september 1881 behoorde af te 
treden. 
 Burgemeester en Wethouders van 's-
Gravendeel, F.E. Vaarzon Morel   
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Burgemeester Vaarzon Morel zat er mee in zijn maag. Zelfs binnen b en w was er 
hierover geen overeenstemming. Hij wilde geen ruzie, maar het lukte hem ook 
niet beide partijen bij elkaar te brengen. 
Ten einde raad vroeg hij advies aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hij 
schreef de volgende brief. 
“'s-Gravendeel, 14 dec 1877 
Betreff.: Toelating raadslid.  
Nu de heer J. Bossers, genees- heel- en verloskundige tot lid van de gemeenteraad 
is verkozen, ontstaat bij veel raadsleden het gevoelen dat gemelde verkozene niet 
als zoodanig mag worden toegelaten, noch zitting nemen op grond: 
1. doordat hij door het collegie is benoemd als gemeenteambtenaar, tot het 

verrigten der doodschouw bedoeld bij art 4 laatste alinea der wet van 10 
april 1869 SB nr 65 tegen eene vaste jaarwedde van ƒ 25, als zijnde in 
strijd met art 23 H der gemeentewet 

2. dat de beide alhier gevestigde genees-, heel- en verloskundigen, waaronder 
de gekozene, zijn belast met de armenpraktijk, met bijlevering van 
geneesmiddelen, die na indiening hunner jaarlijksche declaratien aan het 
burgerlijk armbestuur, hetwelk behoort onder la van art 1 der wet van 28 
junij 1854 staatsblad nr 100, door dat armbestuur worden betaald, hetwelk 
geen andere inkomsten heeft dan de jaarlijksche subsidie uit de 
gemeentekas, wier leden door de gemeenteraad worden benoemd, rekening 
en verantwoording van het beheer aan het gemeentebestuur schuldig is, 
waarop deze leverantie van geneesmiddelen wordt voldaan met gelden uit 
de gemeentekas, dus ongetwijfeld de geldelijke belangen der gemeente bij 
die van het armbestuur betrokken zijn. Bovendien als leverancier zijn 
geldelijke belang zonder opzet, zelfs tegen de gemeente in zoude kunnen 
bevorderen, daar de steeds ingeleverde declaratien wegens gedane levering 
van geneesmiddelen nimmer door eenig autoriteit aan een examinatie zijn 
onderworpen geworden, om reden men in dat geval bij het opmaken der 
declaratie dier levering daarop oplettend is, diensgevolge de bedoelde 
levering in strijd wordt geacht met de slotbepaling van art 24 der 
gemeentewet.  

Tot voorkoming van geschil in de raad is het dat dit collegie, hetwelk ook niet 
eensgezind is, de vrijheid neemt UEdelAchtbare beleefdelijk uit te nodigen met 
uwe zienswijze in deze bekend te mogen worden.”  
 
Gedeputeerden vergaderden over deze moeilijke materie en besloten naar b en w 
van 's-Gravendeel te schrijven dat een taak als armendokter, zeker op de manier 
waarop de heer Bossers die invulde, niet behoefde te worden gerekend onder lid 
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H van artikel 23 der wet. Om echter toekomstige problemen te voorkomen zou hij 
ertoe kunnen overgaan de medicijnen door zijn collega te laten leveren. 
Er stond nu niets meer in de weg om de heer Bossers tot gemeenteraadslid aan te 
stellen. 
 
Bronnen: brievenboeken van burgemeester F.E. Vaarzon-Morel; uitgaande stukken; gemeenteraadsnotulen; 
informatie over geloofsbrieven van de heer D. Lodder; krantenartikelen. 

                WvV-G 
 
 
 
 
GEGEVENS ONBEKEND 
 

 
 
In ons archief zijn foto`s aanwezig waarvan helaas niet bekend is wie er op staan. 
Hierboven staat zo´n foto. Mocht U weten wie het zijn, laat U dat dan weten aan 
de archivaris. 
 
 
 



 

 26

GEGEVENS ONBEKEND 
 

 
 

 
 
In ons archief zijn foto`s aanwezig waarvan helaas niet bekend is wie er op staan. 
Hierboven staat zo´n foto. Mocht U weten wie het zijn, laat U dat dan weten aan 
de archivaris. 
 



 

 27

DE KLOMPENDANS 
door Wim Baars 
 
De bovenmeester van de Christelijke School op 
Gereformeerde Grondslag jubileerde en dat 
moest gevierd worden. In onze derde klas 
kregen de meisjes een klompendans 
toegewezen en dat zou gedaan worden onder 
de kansel van de kerk. Klompen gekocht of 
geschuurd en getraind. 
Edoch, net voor de uitvoering, paniek. Dansen 
in de kerk onder de preekstoel! Wat zou de 

buitenwacht daarvan zeggen. Schande natuurlijk ! 
De uitvoering werd dus afgelast. 
 
Een maand later is die klompendans toch opgevoerd in de gang van de school met 
alle leerlingen als publiek. Ik kan nu nog mijn plaats aanwijzen die ik 76 jaar 
geleden toegewezen kreeg. 
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3e klas van de Christelijke School in 1930 van juffrouw Poget. 1e rij: Maartje Bax, Teu 
van Waardenburg, Aart Aardoom. Leen Versendaal, Frans Kamp, Jefta Smaal, Adrie 
Kamp, Janna de Zeeuw, zuster van Janna de Geus, Janna de Geus, Bram Verzijl, Teun 
Valk en Lijntje van Zanten.  2e rij: Bas Noorlander, Aart Boudewijns, Piet Wildeman, 
Arie Robbemont, Leen van Zanten, Koos Naaktgeboren, Piet Middelhoek, Henk Ligthart, 
Jopie Barth, Adrie Kranendonk, Bets Kranendonk, Pietje Timmers en Plonie Groenewoud 
3e rij: Joost Naaktgeboren, Pleun Sintnicolaas, Johan Monster, Pieter Jan Visser, Wim 
Baars, Pauw Kooij, Leen van Twist, Henk Mol en Adriaan Naaktgeboren. 
 
 
 
 
 
 
SLOTGEDICHTJE 
 
 
Hij waakte des nachts, deze klepperman * 
Bij brand of bij onraad ratelde hij dan 
om de dorpelingen te wekken 
zodat zij tijdig konden vertrekken 
uit een brandend huis; of bij watersnood 
behoedde hij hen voor een wisse dood 
In de stille straten verstomde zijn stap 
maar zijn nazaten noemt men nog altijd: 
de klap 
  
 
*  Hendrik van der Linden 
    1855 - 1932 
                                                         
    Ivd H-A 
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