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Met de tentoonstelling van Koninginnedag j.l. nog vers in het geheugen, was de 

keus voor het pand Rijkestraat 28 makkelijk gemaakt. Van vele panden in de 

Rijkestraat is de geschiedenis tot het eind van de 16
e
 eeuw terug te vinden. Helaas 

is tot op heden de historie van het pand Rijkestraat 28 slechts vanaf 1733 na te 

gaan.  

 

Op 13 mei 1733 verkoopt Arie Huijsman een huis aan de zuidzijde van de 

Rijkestraat aan Jan Jans Dorst, dat grenst aan het huis van de weduwe van Aalbert 

Verspoor. 

 

Na het overlijden van Jan Dorst verkopen zijn kleinkinderen, Cornelis en Jan van 

der Giessen, in mei 1793 het huis aan de Rijkestraat aan Jan Molendijk. Het 

rechterlijk archief vermeldt dat het pand wordt begrensd door Leendert van 

Heeren en Reijer van Diest. Op dezelfde dag verkoopt Jan Molendijk het huis 

door aan Hendrik Ariens Mol, die landbouwer van beroep was. Hendrik en zijn 

vrouw Lena Smaal blijven tot hun overlijden in het huis aan de Rijkestraat wonen.  

De volgende bewoner/eigenaar is hun zoon Arie Mol, geboren op 3 september 

1780. In 1811 en 1815 vermeldt de burgerlijke stand, dat Arie en zijn gezinsleden 

ook in het huidige pand Rijkestraat 28 wonen. In 1860 besluiten Arie en zijn 

vrouw Adriana Oerlemans hun huis te verkopen. Voor een bedrag van f 885,-- 

wordt Hendrik Jansz van der Feest eigenaar.  

 

Na 48 jaar verkopen de erfgenamen van Hendrik van der Feest en Lijntje Visser 

het huis, schuur en erf aan Cornelis Koomans voor een bedrag van f 2.000,--. Uit 

geen van de geraadpleegde stukken blijkt dat het pand is verbouwd of is 

uitgebreid met een aanbouw. Cornelis Koomans is niet lang eigenaar geweest van 

het perceel in de Rijkestraat, want in 1911 wordt Arie Groenewoud eigenaar. 

In 1935 staan de zoon en dochter van Arie, Johannes en Bastiaantje Groenewoud 

genoemd als eigenaar. Twee jaar later maakt de Kiezerslijst duidelijk dat de 

Rijkestraat 28 bewoond wordt door: Arie Groenewoud, geboren 24-09-1859; 

Bastiaantje Groenewoud, geboren 20-07-1892 en Johannes Groenewoud, geboren 

01-12-1888. Door vererving blijft de familie Groenewoud tot 1987 eigenaar. 



 

 4 

 
 

Na 48 jaar verkopen de erfgenamen van Hendrik van der Feest en Lijntje Visser 

het huis, schuur en erf aan Cornelis Koomans voor een bedrag van f 2.000,--. Uit 

geen van de geraadpleegde stukken blijkt dat het pand is verbouwd of is 

uitgebreid met een aanbouw. Cornelis Koomans is niet lang eigenaar geweest van 

het perceel in de Rijkestraat, want in 1911 wordt Arie Groenewoud eigenaar. 

In 1935 staan de zoon en dochter van Arie, Johannes en Bastiaantje Groenewoud 

genoemd als eigenaar. Twee jaar later maakt de Kiezerslijst duidelijk dat de 

Rijkestraat 28 bewoond wordt door: Arie Groenewoud, geboren 24-09-1859; 

Bastiaantje Groenewoud, geboren 20-07-1892 en Johannes Groenewoud, geboren 

01-12-1888. Door vererving blijft de familie Groenewoud tot 1987 eigenaar. 

 

Het huis met het 

bijzondere 

metselwerk in de 

voorgevel en de 

oorspronkelijke 

dakconstructie geeft 

Monumentenzorg in 

1974 aanleiding om 

het pand op de 

Rijksmonumentenlijs

t te plaatsen. De 

andere vier 

gebouwen, die ook 

op deze lijst staan 
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zijn: molen het Vliegend Hert; de voormalige bakkerij van Van der Giessen aan 

de Zuid Voorstraat; de boerderij aan de Langestraat 21 en het pand aan de Noord 

Voorstraat 23.  

 

Nu, in 2004, wordt er door de gemeente  

’s-Gravendeel aan gewerkt om de kerktoren en de Hervormde kerk aan de 

Hendrik Hamerstraat op deze lijst te plaatsen. 

 

In 1987 verkoopt Arie Gerrit Groenewoud het huis aan de Rijkestraat 28, met de 

bijbehorende tuin aan Machiel Herman Tijdeman. Nu bewoont G.H. Wust het 

pand, dat hij onlangs heeft gerestaureerd.  

 
Bronnen: Rechterlijk Archief ’s-Gravendeel; Notarieel Archief  's-Gravendeel; Kaarten- en Fichescollectie 

Streekmuseum Hoeksche Waard; Kadastrale Leggers gemeente 's-Gravendeel; Archief Historische Vereniging 

's-Gravendeel; Kadastrale kaartencollectie Rijksarchief ´s-Gravenhage; Privé-archief P.J.Pot. 

PJP 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GEBOORTE VAN PRINSES BEATRIX 

 

Wij woonden in 1937/1938 in een klein huisje 

achter de winkel van boekhandel De Vries lang de 

Middelkreek. Ik moest het bed houden vanwege een 

nierbekkenontsteking. Mijn man opende op 25 

januari ’s avonds het venster en zei: “Moet je nu 

eens langs de kerk kijken.” Ik keek en zag een 

prachtig rode hemel: het noorderlicht. Wat was dat 

mooi! 

De volgende morgen werd mijn zoon Arie geboren. Hij kwam op het noorderlicht 

af! Arie kwam veel te vroeg, hij was een zevenmaandskindje en woog maar 

drieëneenhalve pond. Net een Charlottepop, in ieder geval was hij kleiner dan 

zo’n pop. Eigenlijk moest hij in een couveuse, maar het Groene Kruis had er maar 

één en die werd bestemd voor een ander jongetje dat diezelfde dag werd geboren, 

een baby met een hartafwijking die woonde in het rijtje van Van der Bom. 
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Dokter Sissingh zei dat we ons kindje heel warm moesten houden. 

Dat deden we met vier kruiken. Het bedje was nog niet klaar. Mijn 

man maakte dat zelf en had het de dag ervoor net geverfd en de verf 

was nog niet droog. Arie kon er nog niet in en moest maar zolang in 

een houten kistje. Als matrasje werd een kussen gebruikt. Dat had 

een blauw sloop. Als het nat werd, gaf het blauw af, ontdekten we toen een van de 

vier kruiken was gaan lekken. 

Ik lag nog steeds te bed toen prinses Beatrix werd geboren op 31 januari. Mijn 

moeder was bij me om me te helpen met de verzorging van onze baby. Ze was net 

de was aan het ophangen toen er muzikanten op de trans van de kerktoren 

klommen om te musiceren. Zo maakten ze bekend dat er een prinsesje was 

geboren. De muzikanten maakten grapjes en riepen mijn moeder toe: “Mevrouw, 

is de koffie al bruin?” 

 

Het werd een heel feest. De Oranjevereniging heeft dit jaar een 

oranjefeest georganiseerd ter gelegenheid van de geboorte van 

prinses Amalia, maar het feest in 1938 mocht er ook zijn. Helaas 

kon ik er niet bij zijn omdat ik het bed moest houden. Op de 

Heul werden saluutschoten afgevuurd en die waren duidelijk te horen. Jammer 

genoeg heb ik daar niets van kunnen zien, omdat het raam van mijn slaapkamer 

naar de andere kant uitkeek.  

 

De Oranjevereniging bracht me een gebreid pakje als 

oranjegeschenk. Mevrouw van der Giessen schonk de hele week 

gratis melk. Slager Verkerk gaf vlees en Aardoom gaf fruit. 

Met mij ging het al heel snel weer goed, maar onze Arie had 

allerlei kleine afwijkingen: hij had zowel een liesbreukje als een 

navelbreuk. Daardoor huilde hij veel van de pijn. Dokter Sissingh duwde met zijn 

grote duim het breukje weer op zijn plaats en leerde mij hoe ik dat ook moest 

doen. Ik moest zijn luier zo vastknopen dat de knoop precies op de plek van het 

breukje kwam te liggen. Een jaar later was Arie op gewicht, zijn mankementen 

waren genezen.  

Hij is tot een flinke man uitgegroeid. 

 

Mevrouw L. de Man-van Haren (geboren 14 december 1912) 
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DE ZWALUW LEGT HAAR JONGSKENS NEER 

IN ’T KUNSTIG NEST BIJ UW ALTAREN 
 

Bovenstaand is een gedeelte uit psalm 84 : 2 in de 

oude psalmberijming. 

In oude tijden maakten de zwaluwen kunstige 

nesten in de tempel in Jeruzalem. 

Nog maken ze bijzondere nesten. Neem nou het 

zeldzame oeverzwaluwtje Riparia riparia. Het is 

maar een diertje van 12 cm lengte met een gewicht 

van 10 gram, maar nesten bouwen kan het als geen ander. Het bouwt nesten in 

gangen van wel een meter diep. Het nestelt het liefst in steile, kale zand- of 

kleiwanden.  

In het voorjaar van het jaar 2002 kwamen de eerste oeverzwaluwtjes naar de 

Boomdijk in ’s-Gravendeel, op de plaats waar de toerit voor de HSL-Kiltunnel 

moest komen. In het najaar verlieten ze hun nesten weer, met hun, om in bijbelse 

termen te blijven, nakroost. 

Zwaluwen nestelen graag op de oude 

nestelplek. 

Begin 2003 belde Hans Willemsen, 

coördinator Zwaluwen bij de 

Vogelwerkgroep Hoeksche Waard naar 

de projectorganisatie HSL-zuid om te 

vragen wat de organisatie van plan was 

te doen met de nestelplek. Hij hoorde dat 

het zand afgegraven zou worden. Hij gaf 

de raad daar niet te lang mee te wachten 

en in ieder geval te zorgen dat het nodige 

zand vóór 1 april afgegraven zou zijn, 

opdat de zwaluwen een andere plek 

konden zoeken om te nestelen. 

Maar alle voorzorg was tevergeefs: de 

zwaluwen waren al in groten getale 

gekomen om te nestelen in het oude 

zanddepot. Bij de werkzaamheden aan de 

Boomdijk, waar zand was gestort voor 

de toeritten van de HSL-tunnel onder de 

Dordtse Kil, was door de aannemer 

alvast een deel van het talud afgegraven.  
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De oeverzwaluwen hadden niet alleen nesten gemaakt in het oude talud, ze 

hadden zelfs 21 nesten in het nieuwe talud gebouwd. Het was een hele kolonie die 

zich hier vestigde, tezamen waren het wel 223 zwaluwparen die nestelden. 

De werkzaamheden op de plek voor de HSL, met name de bouw van een viaduct, 

werden stilgelegd om de vogeltjes ongestoord te laten broeden. 

 

Oeverzwaluwen trokken wel vaker naar de Hoeksche Waard. Ze zijn aangetroffen 

aan de Beneden- en Westbinnenhaven bij Nieuwendijk, het Vissersdiep bij Zuid-

Beijerland, bij de Suikerfabriek te Puttershoek en de haven van Goudswaard.  

In 1998 nestelden zich drie 

paren in het westen van de 

Hoeksche Waard, in het 

Groote Gat. Daarvoor 

hadden zich in de 

Ambachtsheerlijkheid 

Cromstrijen al 

oeverzwaluwen genesteld. 

In 1982 waren dat er 52 

paren, in 1987 slechts twee. 

Ieder jaar moet de 

begroeiing bij de 

nestelplaatsen weggehaald 

worden, anders zoeken de 

vogeltjes een andere locatie. Het is een zeer schaarse tot schaarse broedvogel die 

in aantal in de afgelopen decennia sterk is achteruitgegaan. Daarom ook was de 

komst van 223 paren bij de Boomdijk zo opmerkelijk. De boeren die in de 

onmiddellijke omgeving van de Boomdijk wonen, waren erg in hun sas met die 

kleine diertjes. Elke oeverzwaluw verorbert namelijk 9000 mugjes per dag en het 

aantal muggen dat 446 vogels soldaat maakten was dus een enorm aantal. 

 

In het najaar van 2003 werd het zanddepot weggegraven en verdween het talud. 

De vogeltjes zullen in het voorjaar van 2004 tevergeefs komen, tenzij het advies 

van Hans Willemsen is opgevolgd: een kunstwand met voorgeboorde elementen 

waar de vogels in kunnen broeden. Eind maart had hij nog niets van de 

contactpersoon van de HSL gehoord over financiering van zo’n wand. 

 

WvV-G 

 
Bronnen: Bericht 38 van HSL-zuid; Vogels in de Hoeksche Waard door Mieke Luitwieler enz. 

Telefonische inlichtingen van Hans Willemsen. 
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GIJS VAN DER BEEK VERTELT OVER ZIJN BELEVENISSEN IN DE 

OORLOG (deel 1) 

 

De oorlog begon op 10 mei 1940. 

Al geruime tijd daarvoor waren de soldaten opgeroepen. Ook waren er paarden 

bijeengebracht. Zo waren er wel 40 paarden in de schuur van De Bruin. Dat was 

een boerderij die op de plaats stond waar nu C1000 staat, het winkelcentrum. 

Vroeger stond daar een boerderij met een grote schuur. Daar werkte ik. 

 

Op de boerderij waren ook veel Nederlandse soldaten ingekwartierd. De kapitein 

van de soldaten woonde bij de boer in het woonhuisgedeelte. 

 

Op die 10
e
 mei, heel 

vroeg in de morgen, 

hoorden we enorme 

hoeveelheden 

vliegtuigen. We zagen de 

luiken van die 

vliegtuigen opengaan en 

iets uit de vliegtuigen 

dwarrelen. Eerst dachten 

we dat het pamfletten 

waren, maar al gauw 

zagen we dat het para-

chutisten waren. 

De soldaten die bij De Bruin in huis waren, moesten meteen vertrekken. Ze 

gingen met de paarden naar de Wacht aan de Boomdijk. Vandaar moesten ze op 

de Duitsers schieten, die bij de Moerdijk waren gedropt. 

De eerste oorlogsdag was een vrijdag. Ik heb die hele dag aan de Kildijk liggen 

kijken naar het schieten dat aan de overzijde, Wieldrecht, plaats vond. 
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Op de derde dag, Pinksterzondag, maakten we voorbereidingen om te gaan 

vluchten. We bespraken met elkaar dat we, als het te gevaarlijk zou worden, naar 

de roterij achter de boerderij zouden gaan. 

In Wieldrecht vielen vele doden en gewonden. De gewonden werden naar 's-

Gravendeel gebracht om hier verzorgd te worden. Ze werden naar de openbare 

school aan de Noord Voorstraat gebracht en naar Ons Gebouw. Die waren als 

eerste hulppost in gebruik genomen. 

De Nederlandse soldaten hadden uitkijkposten gemaakt. Ze konden daarvandaan 

nauwkeurige opdrachten geven aan de kanonniers die moesten schieten. 

De Duitsers hadden dat in de gaten en begonnen naar de hoge gebouwen te 

schieten. Eerst kwam er een gat in de watertoren. Daarna een gat in de molen.  

We stonden naar buiten te kijken, naar de Kerkstraat en opeens.... opeens stortte 

de spits van de toren naar beneden. De haan kwam vlak voor het bruggetje 

terecht. Wat schrokken wij! We wisten even niet wat we moesten doen. We 

moesten ons redden. Maar hoe ook weer? We hadden het van te voren goed 

geoefend. O ja, we zouden naar de roterij gaan om ons daar in de rootbakken te 

verstoppen. We hadden daar al vaak over gesproken. We zouden via het 

kelderraam het huis verlaten en dan direct naar de roterij gaan.  

En wat deden we in onze schrik? We liepen niet om het huis heen naar de roterij, 

nee we liepen het huis binnen, naar de kelder en kropen door het kelderraam weer 

naar buiten om naar de roterij toe te gaan. Dat was natuurlijk erg zot. Maar het 

zotste komt nog. Want mijn moeder, die als laatste door het raam wilde kruipen, 

bleek te dik voor het kelderraam. Ze bleef steken. Ze riep ons terug en wij 

kwamen om haar uit het raam te trekken. Dat was me wel even een belevenis. 

De dag daarop vluchtten we voor de Duitsers weg. We durfden niet in 's-

Gravendeel te blijven, we waren zo bang geworden. We zagen in de lucht grote 

rookzuilen die afkomstig waren uit Rotterdam. De Duitsers hadden Rotterdam 

gebombardeerd en daar waren veel branden. 

 

We kwamen natuurlijk weer terug. Toen werd alles anders. Er kwamen allerlei 

dingen op de bon. We kregen stamkaarten en distributiebonnen. Dat moest, omdat 

de Duitsers veel van onze spullen naar Duitsland stuurden. Ze schreven op al die 

dozen en pakken die ze wegstuurden: "Uit dankbaarheid van het Nederlandse 

volk", net alsof wij Nederlanders dankbaar waren dat de Duitsers ons land waren 

binnengevallen. 

Al heel gauw was er geen benzine meer. Soms werd een paard voor de auto 

gespannen. Dat was handig, dan bleef je droog in de auto en kwam je toch verder. 

Er waren nog steeds veel paarden in ons land bij de boeren. 

We dachten in het begin dat de oorlog wel gauw voorbij zou zijn, met kerst al, 

dachten we. Maar dat was niet zo. 
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Er veranderde zoveel. Joodse mensen moesten een ster dragen. Daarna werden ze 

weggevoerd. Enkele zijn ondergedoken. Hier op het dorp is ook een gezin van 

joden ondergedoken. Het onderduiken was gevaarlijk voor de onderduikers maar 

ook voor de gastadressen. Want er stonden zware straffen op. 

De radio's moesten worden ingeleverd. Het geld moest ook worden ingeleverd. In 

plaats van onze zilveren munten kregen we zinken geld. 

Er deed een grapje de ronde over een student die met een zinken teil zijn 

boodschappen wilde gaan betalen. Hij vroeg: "Hoeveel wisselgeld krijg ik voor de 

teil terug?" 

Het was koud in de winters tijdens de oorlog. Er lag ijs in de Kil en ik heb er 

meermalen schaatsen gereden. Maar in het voorjaar begonnen de zaden weer uit 

te komen en was er weer eten. 

Niet alleen joden werden weggevoerd. Ook jonge mannen werden weggevoerd. 

De mannen in Duitsland van 16 tot 60 jaar waren soldaat geworden. In de 

fabrieken waren geen arbeiders genoeg. Daarom moesten de jonge mannen van 

Nederland naar Duitsland om daar te werken. 

In de lente van 1944 werd ik gekeurd. Ik moest daarvoor naar het Hof in Dordt. Ik 

werd goedgekeurd. Dus ik moest, net als vele anderen naar Duitsland om daar te 

werken. Ik wilde dat helemaal niet, ik wilde in Nederland blijven. Maar er kwam 

een brief dat ik de week daarop met een trein op weg moest naar Hamburg. In de 

buurt van die stad moest ik gaan werken in een fabriek waar wapens werden 

gemaakt. 

Ik vroeg al mijn kennissen om raad. Iemand gaf mij de tip om naar Kampen te 

gaan, waar ik me kon opgeven voor werk in de Noordoostpolder. Daar kon ik dan 

onderduiken. Ik ben meteen met de fiets naar Kampen gereden. Laat in de avond 

kwam ik terug, te laat voor de pont naar 's-Gravendeel, dus zocht ik in Dordrecht 

onderdak voor de nacht. Ik mocht bij kennissen slapen. De dag daarop ging ik 

thuis zeggen dat ik was aangenomen om in de Noordoostpolder te komen werken 

en dat ik een Ausweis had gekregen en dus niet naar Duitsland hoefde.  

Ik ging bijna meteen weer weg, want de week was nagenoeg om en als ik op het 

moment waarop ik verondersteld werd naar Duitsland te gaan nog in 

's-Gravendeel zou worden gezien, zou ik streng bestraft worden. 

Dus ik ging weer snel op de fiets op weg naar de Noordoostpolder.  

Mijn werk begon op 23 april 1944. Het bestond uit allerlei, voor mij bekend, 

boerenwerk: spitten, zaaien, oogsten. Ik werkte graag met paarden. Er waren heel 

veel jonge mannen in de Noordoostpolder ondergedoken, ook mannen die het 

boerenwerk niet gewend waren. Ik wel, ik hield van het werk. 

Er waren bijna geen vrouwen. Enkele hogere personeelsleden hadden hun 

echtgenote bij zich en in de kantine was een dienstmeisje; verder waren er alleen 

maar mannen. 
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In het begin sliep ik in een houten barak, samen met een stuk of acht andere 

jongens. We waren goede kameraden van elkaar. Af en toe werd er een grapje met 

een kameraad uitgehaald; zo werd Rein Griffioen eens midden in de nacht met 

bed en al buiten de barak gezet omdat hij zo lag te snurken. Rein werd er nog niet 

eens wakker van ook, hij sliep gewoon door, buiten. 

Er waren jongens van overal vandaan en van verschillende kerkelijke herkomst. 

Sommige jongens gniffelden als er gebeden werd, maar problemen waren er niet.  

We aten uit een centrale keuken. 

Na afloop van de dagtaak kregen wij een pseudo-militaire opleiding, maar dat 

gebeurde in het diepste geheim. 

's Zondags hadden we vrij. Ik fietste dan soms tweemaal heen en terug naar de 

Christelijke Gereformeerde kerk van Kampen. Dat was een rit van 17 kilometer. 

Daar maakte ik de kerkdiensten mee. 

In het kamp werden ook godsdienstoefeningen gehouden: diensten voor 

katholieken, voor hervormden en gereformeerden. Veel gastpredikanten kwamen, 

onder wie professor Ridderbos. Na verloop van tijd bleek er een tamelijk grote 

groep jongens te zijn van protestantse huize. We begonnen samen bijbellezingen 

te houden en gingen daarbij per toerbeurt hardop voor in gebed. 

Spoedig nadat we verhuisd waren naar een stenen barak, brandde het houten 

gebouwtje waar we eerst hadden vertoefd, op onverklaarbare wijze af. 

Tweemaal kreeg ik verlof om mijn familie in 's-Gravendeel te bezoeken. De 

eerste keer was in augustus 1944, de tweede keer in november. Die laatste keer 

nam ik de nachtboot van Lemmer naar Amsterdam. Mijn fiets met pittobanden 

ging mee op de boot. Vanaf Amsterdam fietste ik naar 's-Gravendeel. Omdat ik op 

10 november weer terug moest zijn, was mijn bezoek van korte duur. Bij 

Rotterdam passeerde ik een grote groep mannen, die bij een grootscheepse razzia 

waren opgepakt. 

 

Twee dagen deed ik over de terugreis, die ik geheel per fiets aflegde. De nacht 

bracht ik door in Hoevelaken, bij wildvreemde mensen. Die nacht werd er in het 

dorp een razzia gehouden waarbij de straten werden afgezet. Gelukkig werd het 

huis waar ik me bevond bij de huiszoeking overgeslagen en daardoor kon ik de 

volgende morgen weer vertrekken naar mijn barak in de Noordoostpolder. 

(wordt vervolgd) 

 

Werkgroep Volksverhalen  
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HET MOTTEKASTEEL IN SCHUILINGEN 

 

Tijdens de Romeinse tijd werd de rivier de Maas druk bevaren. Het grondgebied 

van 's-Gravendeel lag in die tijd aan de Maas, die tussen de huidige 

Maasdamseweg en de Molendijk doorliep, dwars door het dorp. Het gebied 

rondom 's-Gravendeel werd een drukbevaren gebied sinds het jaar 70. Hier werd 

een economisch kerngebied geschapen. 

Vele havens werden langs de Maas (Binnenmaas) aangelegd en omdat de Maas 

doorliep en dwars door het latere 's-Gravendeel liep, werden ook de zijarmen van 

de Maas gebruikt als haven. Zo was de Schuilingervliet vroeger een zijarm van de 

Maas; daar zijn overblijfselen van vroegere bewoning te vinden. Er woonden 

mensen in de Romeinse tijd en later tijdens de Middeleeuwen. 

De Romeinen vonden het nodig om de Maas met de Schelde te verbinden en 

lieten door hun legioenen soldaten een kanaal graven. Dat kanaal is een paar jaar 

geleden ontdekt met behulp van de luchtfoto's die door de F-16 vliegtuigen zijn 

gemaakt. Het kanaal liep evenwijdig aan de kruiswegen en aan beide zijden was 

een dijk gemaakt waarop een weg was aangelegd. Het kanaal liep door tot 

Strijensas. Helaas gaven de foto's verderop na de Mariapolder niets meer van het 

kanaal te zien en ook bij Moerdijk is niets teruggevonden. 

Omstreeks het jaar 270 verlieten de meeste bewoners dit gebied. Ze hadden zo 

vaak te lijden van overstromingen, ondanks het feit dat ze hun woningen op de 

hogere oeverwallen hadden gebouwd, dat ze niet meer in hun onderhoud konden 

voorzien. Dit was het einde van de Romeinse tijd in ons gebied.  

Later, in de Middeleeuwen, kwam er weer bewoning. Ook de Middeleeuwers 

kozen de hogere plaatsen om te wonen. 

 

Langs de Molendijk stroomde een zijtak van de toenmalige Maas. 

Aan de Maasarm werd een mottekasteeltje, een van de oudste kasteelvormen van 

Nederland, gebouwd van veldstenen en hout.  

Dat mottekasteeltje op ’s-Gravendeels grondgebied moet zich bevonden hebben 

ten noorden van het bejaardenhuis Immanuël. Er waren nog resten in de tachtiger 
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jaren van de vorige eeuw te vinden, maar nu zijn die onherroepelijk verloren, 

omdat er woningen op geplaatst zijn. Dat kasteeltje moet omstreeks 1100 

gebouwd zijn. 

De bouw van een mottekasteel duurde zo’n drie maanden. De bouwers waren 

mensen uit de buurt en zij gebruikten ter plekke aanwezig materiaal. Eerst 

groeven ze een gracht met steile wanden. De aarde uit de greppel vormde een 

kunstmatig heuveltje, de motte. Naar dat heuveltje is het kasteel genoemd. De top 

van het heuveltje werd afgeplat en aangestampt. Er werden fundamenten gelegd 

voor een donjon, een versterkte, houten vierkante toren. Verder werd de motte 

versterkt met rotsblokken, keien, hout en klei, om te verhinderen dat de gracht zou 

instorten en te ondiep zou worden om te kunnen bevaren. De meeste mottes waren 

een meter of vijf hoog, maar sommige wel 20 meter. Hoe hoog de motte hier was, 

weten we niet. 

De toren werd het hart van het kasteel, het eigenlijke versterkte huis. De heer 

woonde op de eerste verdieping; hij bewaarde zijn voorraden gelijkvloers. 

Het kasteel bestond verder uit een omheind gebied op de begane grond, de hof. 

De heining was een houten cirkelvormige ringmuur. Met het oog op brandgevaar 

lag de keuken van het kasteel – evenals in de kastelen van latere datum – zo ver 

mogelijk van de vestingtoren vandaan. De burcht was eigenlijk alleen maar 

bestemd om in geval van nood bescherming te bieden. In normale tijden woonde 

en werkte men op de voorburcht. Na verloop van tijd werden er op de motte ook, 

aanvankelijk houten, onderkomens aangebracht voor bedienden en soldaten.  

 

Later bleek dat een houten verdedigingstoren toch niet zo veilig was. Hout was 

niet zo erg stevig, daarom ging men de toren van steen maken.  

Onderin de toren kwam een kelder waar de voorraden werden opgeslagen. 

Daarboven was het woonverblijf waar werd gegeten, geslapen, gekookt en 

gespind. Als de edelman dan later wat meer geld had, groeide de donjon vaak uit 

tot een groter kasteel. Eerst werden de houten muren en gebouwen vervangen 

door een stenen ringmuur en stenen gebouwen. De houten palissade rondom de 

motte werd vervangen door een stenen muur.  

Hoe het mottekasteel van 's-Gravendeel er heeft uitgezien, weten we niet.  

Alles wat we weten is, dat er een kasteelheer heeft gewoond, en dan moeten we 

volgens oudheidkundige Peter Biemans denken aan een rijke koopman, die een 

kasteeltje liet bouwen van een 100 meter doorsnee aan de Maas. In die tijd werd 

de Maas zelfs “het Koningswater” genoemd, omdat de middeleeuwse koningen de 

Maas als hun belangrijkste verkeersader zagen.  
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De kasteelheer/koopman van het mottekasteeltje had een privéhaven aan de Maas 

of een zijtak daarvan. Peter Biemans zegt daarvan: “Je moet je zo'n mottekas-

teeltje voorstellen als een enorme molshoop met te midden daarvan een stenen 

torentje en dan een gracht eromheen. De gracht had een ringwal en daarbuiten 

waren weer palissaden. In het midden had je nog een gracht van 30 meter breed. 

Je moet je indenken dat in die tijd nog geen veilige bewaarplaatsen waren, en dan 

was een plaats omgeven door water het meest veilig. Een koopman moest zijn 

handelswaar en ruilmiddelen beschermen met alle mogelijkheden die hij had.” 

Binnen de kasteelmuren was het kil en somber. Er waren geen ramen van glas, 

maar wel muuropeningen. Die werden afgesloten met houten luiken om de kou 

buiten te houden. 

De bewoners zaten op houten banken die langs de wanden stonden. Hun tafel was 

een houten dekblad op een paar schragen. Ze aten van tinnen of houten borden, en 

dronken uit nappen van aardewerk. Luxueus was het leven zeker niet. In een hoek 

sliep het hele gezin in een soort bedstee. 

Het belangrijkste voedsel van de kasteelbewoners was vlees. Het vlees werd 

afgekloven en de botten werden daarna op de grond gegooid voor de honden. In 

het woongedeelde was een schouw waar gekookt werd. Groente werd er 

nauwelijks gegeten.  

Omdat in die tijd melk als een babydrank werd gezien, dronk men voornamelijk 

bier en wijn. 

 

De Maasloop is rond 1530 verzand; de verzanding begon al in de 12e eeuw. 

Tot 1510 was de loop bruikbaar, daarna nauwelijks meer. 
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Na de inpoldering was de Maasarm niet meer aanwezig. Het mottekasteeltje 

verdween. 

Aan de rand van de Schuilingenvliet hebben de archeologen een 14e eeuwse 

bestrating teruggevonden. Dat betekent dat er voldoende mensen moeten hebben 

gewoond om het aanleggen van een straat zinvol te maken. 

 

In 1992 werd het “Plan Schuilingen” ontworpen.  Een goede greep was het, de 

straten te vernoemen naar waterlopen. In de krant van 9 juli 1992 wordt uitgelegd 

waarom er voor de naam Graaflandweg is gekozen: “De watergang die ten westen 

van de te benoemen straatnaam gelegen is, staat op een oude kadastrale tekening 

aangegeven als Dijkgraafs Watering. Het woord “graaf” wordt omschreven als 

brede waterloop of uitgegraven diepe sloot. Aangezien deze weg parallel loopt 

aan deze watergang vinden wij deze naam zeer toepasselijk.” 

De naam Vijverhof wordt zo verklaard: “Het woord vijver wordt omschreven als 

klein, natuurlijk of gegraven, veelal omsloten waterbekken. Gelet op het feit dat 

het hier een soort binnenplaats betreft vinden wij deze naam passend.” 

Het mottekasteeltje is niet meer te vinden, maar de namen in Schuilingen 

herinneren nog enigszins aan de tijd toen dit gebied doorsneden werd door 

watergangen als Maas en zijtakken. 

 

WvV-G 
 

Bronnen: lezing van Jente van den Bosch; interview van Peter Biemans; Informatie van internet; tekening uit de 

collectie van Jaap Robbemont; krantenartikelen; “Bij de tijd 3” door Jan Engbers. 

 

 

TSJA. NOU MAG JE AL NIET EENS MEER KOFFIE OF THEE 

DRINKEN! 

 

5 november 1931 

Aan de heren werklieden bij het reinigingsbedrijf van ’s-Gravendeel 

Heren,  

In verband met de tijdsomstandigheden en ter voorkoming van ongewenste kritiek 

op het personeel der gemeente, verwijzen wij u naar het bepaalde in art 6 van het 

werklieden reglement, zulks met het oog op het veelvuldig thuis van koffie en 

thee drinken in uw diensttijd. 

Wij verzoeken u dan ook nauwgezette plichtsbetrachting in acht te willen nemen. 

Burgemeester en wethouders   

 
Bron: dossier 35.4 van het Bloemendaals stelsel, gemeentearchief ’s-Gravendeel. 
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EEN REISVERSLAG NA 56 JAAR 

door J.W. (Koos) de Zeeuw  

19 januari 2004 

 

Met enige moeite probeer ik een enigszins 

samenhangend verslag te doen van mijn ervaringen 

tijdens mijn militaire diensttijd.  

 

Het begon op 6 november 1946, de dag dat ik mij moest 

melden te Utrecht, in de Kromhoutkazerne.  

Reeds bij het Nieuwe Veer ontmoette ik enkele goede 

bekenden, waaronder Janus Verkerk uit ‘s-Gravendeel. 

Ik noem hem met name omdat we elkaar later op 

onverwachte momenten nog vaker zouden treffen. 

Voorlopig zaten we in Utrecht en werden ingedeeld bij 

de LTD (Leger Technische Dienst), in dezelfde 

compagnie, hetzelfde peloton. We kwamen op dezelfde 

kamer te liggen. Toevalligheden dus. De tijd in Utrecht 

was rommelig. Overduidelijk was wel dat het een 

gigantische klus was om in een paar jaar tijd een 

bruikbaar leger op de been te brengen. Er was een 

nijpend tekort aan kader. Meestal werden hiertoe dienstplichtige onderofficieren 

van voor 1940 ingezet. Ook de aanvoer van brandstof was niet regelmatig. Vaak 

gingen wij naar het nabij gelegen Fort  De Bilt “kijken”, want daar was altijd wel 

wat te slopen. 

 

Niettemin een geweldig goede tijd in Utrecht. Het speet mij enorm dat ik op een 

dag een telegram kreeg waarin ik werd opgeroepen mij uiterlijk ‘s avonds om 

24.00 uur te melden bij mijn onderdeel. Geen nadere uitleg of enige informatie. 

Die nacht zaten we te wachten in een koud rokerig wachtlokaal. Niemand wist 

iets. De andere dag bleek dat we met 5 man waren en na een uur inpakken konden 

we naar het station vertrekken. Een van ons, de oudste, kreeg een imposante 

enveloppe met zware lakzegels gesloten en aangemerkt als “medisch geheim”. 

Dat riep vragen op. Deze man was echter amateur-goochelaar en had bij het 

inpakken van zijn uitrusting uit “ voorzorg” wat klein gereedschap apart 

gehouden. Zonder hoofdelijke stemming besloten wij kennis te nemen van ons 

persoonlijk dossier. Dat was zeer interessant, vooral het psychiatrisch rapport. De 

dossiers werden weer netjes in de grote enveloppe gestoken en professioneel 

gesloten. Je moet de kat immers niet op het spek binden. 

We meldden ons bij het nieuwe onderdeel in Eefde, de kaderschool voor 

onderofficieren (Detmerskazerne) op 3,1 kilometer van Zutphen. Direct bleek al 
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dat de wind hier uit een heel andere hoek blies dan in Utrecht. Een groot bord op 

het kazerneterrein verbood het roken van 6 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds. 

 

Tussen de lesuren uitsluitend in looppas (op een drafje dus) naar de volgende 

locatie. De opleiding in Eefde en het vervolg in de oude Ripperdakazerne in 

Haarlem duurde tot eind september. Vandaar naar de Graaf Adolf van Nassau-

kazerne te Zuidlaren. Het zou een kort verblijf worden, maar ik maakte toch mooi 

de paardenmarkt mee, met een enorm aantal dieren (de tractor was toen nog in 

opkomst.) De markt ging over in een kermis zoals ik nooit eerder in ’s-

Gravendeel of omgeving had meegemaakt. Fantastische mensen, als militair 

hoorde je er helemaal bij. 

De afstand naar huis met de toenmalige treinloop vormde een groot probleem, 

maar zoals gezegd, het duurde niet lang, want de uitzending naar Nederlands 

Oost-Indië kwam naderbij. In Den Haag werd ik toegevoegd aan de staf 3
e
 divisie 

A.A.T. Mijn bureau was aan de Violenweg 12, ik ging eten met een knipkaart in 

de oude dierentuin en werd gehuisvest nabij de Violenweg bij een enigszins 

bejaarde hospita. Zij was blij met mij want mijn komst leverde haar extra 

brandstof op, terwijl ik alleen kwam om te slapen. ’s Morgens klopte ze om 6.30 

uur op de deur en bij tekenen van leven schoof ze een bakje scheerwater naar 

binnen. Daarna zagen wij elkaar die dag niet meer. De laatste maanden voor de 

inscheping nam het aantal verzoeken om uitstel of afstel toe en de eventuele 

vacatures die daaruit voortkwamen moesten weer worden opgevuld. Dat waren de 

laatste voorbereidingen. 

 

Na enkele dagen verlof thuis en nog 3 dagen in Harderwijk voor de tropen-

uitrusting, waren we op 28 januari 1948 al bijtijds in Amsterdam. We konden van 

de vertrekhal direct doorlopen en aan boord gaan op SS De Groote Beer. Nadat de 

bagage op de daartoe aangewezen plaatsen gedeponeerd was, verzamelden we ons 

op het dek en wachtten op het vertreksein. We wisten dat bij het derde signaal de 

reis officieel was begonnen. Allengs verschenen er meerdere kleine bootjes 

rondom De Groote Beer waarop bekenden (tegen betaling) een plaats hadden 

bemachtigd om nog een glimp op te vangen van vriend of bekende die voor lange 

tijd uit het zicht zou zijn. 

 

Je wist dat als het zware geluid van de stoomfluit voor de derde keer zou klinken 

de reis begonnen was. Eenmaal buitengaats – zoals dat heet – kregen we de eerste 

veiligheidsoefening, een zogenaamde sloepenrol. Ieder kreeg instructies hoe te 

handelen en waar hij zich bij zwaar weer moest opstellen met zwemvest.  

Tot mijn geluk kreeg ik een hut toegewezen waar ik vlug plezier van had, want 

toen we de Golf van Biscaye naderden, kwam er een waarschuwing voor 
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windkracht 8. Alles wat los was, werd vastgesjord om ongelukken en/of verlies te 

voorkomen. Zeer velen kregen te maken met zeeziekte, ondanks alle goede 

raadgevingen. In de ruimen (3 verdiepingen) was het een compleet ziekenhuis. Je 

kon er nauwelijks nog lopen van het braaksel. In de eetzaal kwam praktisch 

niemand meer. De enorme deining van het schip, het zoute buiswater vermengd 

met de stank van dieselolie, was (en is) bepaald geen goed middel tegen 

zeeziekte. Na twee dagen, ter hoogte van de noordkust van Spanje, was het ergste 

voorbij. Alle zieken werden gesommeerd aan dek te gaan. Er scheen een zonnetje 

en al gauw kwam er weer leven in de brouwerij. Af en toe zagen we een 

kokmeeuw, wat voor ons een teken was dat we niet ver uit de kust voeren.  

Ik trof daar Arie Verdonk Dzn, dorps- en straatgenoot. Wij wisten van elkaar niet 

dat we op dezelfde boot zaten.  

Na de Straat van Gibraltar liepen we de haven van Algiers binnen om te 

bunkeren. 

Vanuit de haven hadden we een prachtig gezicht op de stad. Ter hoogte van de 

Griekse eilanden klonk het via de scheepsomroep: “potvis aan bakboord”. Vele 

honderden haastten zich van rechts naar links op de boot, wat een flinke slagzij 

veroorzaakte. De potvis bleef niet op ons wachten, maar we hebben hem goed 

kunnen zien, want hij was vlakbij. We naderden Port Said en het Suezkanaal, wat 

niet veel bekijks opleverde. Het betekende wel dat we Europa achter ons lieten.  

In Aden moesten we weer bunkeren en dat leverde tijd voor handel met de 

Arabieren die in hun ranke bootjes op De Groote Beer afkwamen. Allerlei 

snuisterijen en kunstig gesneden lederen artikelen werden aangeboden. Voor ons 

was het aanbod van rookartikelen het belangrijkste. Met biezen tassen aan lange 

lijnen haalden we menig slof sigaretten naar boven. Een probleem was het tekort 

aan bergruimte. Nu lag de Indische Oceaan voor ons met dagenlang niets anders 

dan water. Vaag konden we de kust van Ceylon zien. 

Alles werd in het werk gesteld om de verveling te voorkomen. Het Neptunusfeest 

werd dankbaar aangegrepen om de doop, die een ieder die voor de eerste maal de 

evenaar passeerde ten deel viel, uitbundig te vieren. 

Vermeldenswaard is nog dat we via de scheepsomroep het bericht kregen dat we 

een Nederlands passagiersschip zouden passeren. De naam kan ik me helaas niet 

meer herinneren, maar het was een zeekasteel. We konden de opvarenden goed 

onderscheiden. De seinlampen flikkerden over en weer en de scheepsomroep 

vertaalde de berichten. Even snel als zo’n schip opdoemt, is het ook weer uit het 

zicht verdwenen. Onze reis vorderde gestaag. Af en toe kregen we gezelschap van 

groepjes dolfijnen die met de boot mee zwommen. Vliegende vissen lieten zich 

ook zien. Het vliegen is echter meer zweven dan vliegen.  
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Op een dag kwamen we aan dek en zagen we een fantastisch panorama van kleine 

en grotere eilanden die als vruchtbare groene bollen uit de zee oprezen. Op één 

daarvan, Sabang, gingen we enkele uren aan land. 

Intussen keken we verlangend uit naar het eind van de bootreis. Te Belawan 

(Sumatra) moest nog een compagnie ontscheept worden en te Surabaya werd wat 

retourvracht geladen. We waren toen nog met ongeveer 20 militairen aan boord 

met bestemming Batavia. 

 

Op 27 februari 1948 was het zover en gingen we aan land te Tandjong Priok en 

werden gehuisvest in Kebon Sirih te Batavia. Reeds na twee dagen kreeg ik een 

“marsbevel”, voorzien van reispapieren voor een tweedaagse treinreis naar 

Semarang.  

Op 3 maart 1948 werd ik met bagage opgehaald en afgezet op het station. Geen 

verdere informatie – dat had best anders gekund. Op het perron stond de trein al 

onder stoom en goed vol met uitsluitend inheemse mensen. Ik stapte in want het 

was tijd. En zie, de inheemse treinreizigers maakten bereidwillig een plaatsje bij 

het raam voor me vrij.  Zo zat ik dus ingepakt in een volle trein met mensen die 

overvloedig “krettek” rookten (een sterk ruikende tabak met diverse kruiden) en 

met wie ik geen woord kon wisselen. Halverwege de reis (waarschijnlijk 

Cheribon) was een doorgangspost, waar je je kon wassen, kon eten en slapen.  

Ik had op de parkeerruimte een pick-up (klein vrachtwagentje) zien staan met 

enkele zandzakken. De chauffeur was snel gevonden en wat ik gehoopt had, bleek 

waar: Hij moest de andere dag door naar Semarang. Ik had een lift en een snelle 

ook, een geriefelijke plaats tussen de zandzakken en een mooie reis met 

vergezichten over een prachtige natuur. De chauffeur kende enigszins de weg in 

Semarang en zette mij op de juiste plaats af. Wat toen gebeurde is mij altijd 

bijgebleven: Terwijl ik mijn bagage bij elkaar zocht, hoorde ik een schreeuw: 

achter mij stond Janus Verkerk, samen met enkele goede bekenden uit de 

Utrechtse kazerne.  

Het weerzien was een feest. Mijn nieuwe onderdeel was even naar de achtergrond 

verdwenen. Eerst even bijpraten en toen naar de 14
e
 Transport Compagnie 

A.A.T., gelegerd in Semarang. Ik zou daar een jaar gelegerd zijn. Janus was in 

een ander gedeelte van de stad (de bovenstad) gelegerd en we zagen elkaar lange 

tijd niet meer. Tijdens het verblijf in Semarang deelde ik, samen met mijn 

“slapie”, een baboe, een jong Indisch meisje, circa 12 jaar, klein van stuk, 

blijmoedig van karakter. De baboe verzorgde de was. Ze deed dat trouw en 

onberispelijk, elke dag. Toch gebeurde het een keer dat zij niet verscheen. De 

volgende dag was zij echter weer present. Zij vertelde ons dat zij de vorige dag 

was getrouwd. Voor ons moeilijk te bevatten: zo’n jong meisje, kind nog bijna, 

was “even” in het huwelijk getreden. Eind 1948 belandde ik voor een kleine 
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medische ingreep in het ziekenhuis. Ik werd ontvangen in het Rooms-Katholieke 

hospitaal door een non met een vervaarlijk grote kap. Zij bracht mij naar het bed, 

dat mijn tijdelijke verblijfplaats zou zijn. Het tweede bed was reeds bezet door 

iemand met een been in het gips en verscholen achter een krant. Bij het horen van 

mijn stem ging de krant met een ruk opzij: Het was Janus. Na Semarang volgden 

Salatiga, Purwokerto, Kali Bogor, Pekalongan en andere plaatsen. Overal waar 

vervoer nodig was, leverden wij de benodigde wagens.  

 

Tijdens het schrijven van dit epistel komen vele herinneringen die naar de 

achtergrond waren verdwenen weer boven. Ik heb er slechts enkele nu aan het 

papier toevertrouwd. Het verzoek om een beknopt verhaal noopt mij om af te 

sluiten. Maar vele pagina’s zou ik nog kunnen vullen.  

Met gemengde gevoelens kijk ik op mijn diensttijd terug. Vier jaren waren ermee 

gemoeid. De ervaring van tweeënhalf jaar in het mooie land, de andere cultuur, 

maken wel wat goed en had ik niet graag gemist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s-Gravendeel 

een stukje historie door E.A. van Heesen, 2004 

 

Geen stad, geen plaats van glamour of victorie 

is ons dorp, gelegen aan de Dordtse Kil. 

Doch met een rijkdom aan historie 

waarover ieder zich verwondert, stil. 

 

Als oude tijden gaan herleven: 

de veerpont vaart weer heen en weer. 

Ons is de tunnel nu gegeven 

voorbij de wachttijd bij het veer. 
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Waar vond je ooit een dorpsomroeper 

dan bij ons in ’s-Gravendeel? 

Aart, die op zijn fiets, met toeter 

het nieuws verspreidde met zijn keel. 

 

Niemand wist wat zij bespraken 

die oude mannen op de Kaai 

spuwend, met een pruim tussen de kaken, 

de aanblik was meestal niet zo fraai. 

 

In het straatbeeld behoort tot het verleden 

de muziektent, de snoepwinkel van Vrouwtje Stam 

Thijs en Willem, die met hun ijskar reden 

en waar het heerlijkste ijs uit kwam. 

Veel moesten wij achterlaten 

’s-Gravendeels bekendheid, wat betreft het vlas 

ons herin’ren de namen van de straten 

hoe de bewerking daarvan vroeger was. 

 

Een zwarte bladzij in de historie: 

de watersnoodramp bracht verderf en dood. 

Een gevelsteen, gemetseld als memorie 

in ’t doktershuis, een toevlucht in de nood. 

 

Veel kleine winkels werden gesloten 

oude ambachten hielden op met te bestaan 

moderne industrieën zijn ontsproten 

’s-Gravendeel is met de tijd meegegaan. 

 

Eén ding mogen wij nooit vergeten: 

Seuters, zo heten wij allemaal. 

Wij zullen ze dan ook altijd blijven eten 

en spreken het dialect, onze taal. 
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DE LAATSTE PONT GEMIST 

 

De voetbalvereniging ’s-Gravendeel werd op 1 april 1921 opgericht. Eerder 

waren ook al pogingen ondernomen om op ons dorp een eigen voetbalclub op te 

richten, maar steeds liep men tegen het probleem aan dat er geen goed terrein was 

te vinden. In maart 1921 was er echter ineens kans van slagen. De heer J. van der 

Giessen was bereid om een weiland, gelegen aan de Smidsweg (ter hoogte van het 

huidige woonhuis Korte Smidsweg 18) te verhuren aan voetballende jongeren 

mits deze jongens over zouden gaan tot het oprichten van een heuse voetbalclub. 

Op 1 april 1921 vond de oprichtingsvergadering plaats in café Schier aan de 

Kildijk. Er gaven zich direct 17 personen op en het eerste bestuur bestond uit 

Janus Verkerk, Ton Overhoff, Henk Mol, Piet Reedijk, Jan Verkerk en Jaap 

Kleinkramer. Laatstgenoemde werd de eerste voorzitter en Jan Verkerk werd de 

eerste (zuinige) penningmeester, hetgeen hij liefst 43 jaar vol hield. 

Er werd uitsluitend op zondag gevoetbald. De reden hiervoor was erg simpel. 

Vele leden moesten namelijk destijds ook op zaterdagmiddag gewoon werken.  

 

 
 

In 1922 bouwden de leden al een, voor die tijd, fraai clubhuis. De maanden 

daarvoor vond het verkleden gewoon in de open lucht plaats. Wassen deed men 

met water dat uit de sloot werd geschept. Her en der werd er dan ook op ons dorp 

schande gesproken over die verkleedpartijen en dat wassen van die voetballers. 

De eerste jaren moest de voetbalclub (die men VVS had genoemd) nogal eens 

gedwongen verhuizen. In 1925 betrok men een terrein aan de Gorsdijk (niet ver 

van onze huidige nieuwe haven). Een jaar later moest er alweer verhuisd worden 

en wel naar de Molendijk waar men van de heer C. Reedijk een veld huurde (is nu 
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Komu B.V. gevestigd). In 1935 vond de volgende verhuizing plaats. Het veld was 

nu gelegen nabij de huidige Wetering, Sas en Slikhof. De toegang was via een pad 

dat liep over het erf van de woning gelegen aan de Maasdamseweg 1. In 1970 

vond de laatste verhuizing plaats naar het Sportpark de Trekdam. 

Doordat men vanaf 1921 echt in verenigingsverband was gaan voetballen, werden 

de prestaties van de voetballende ’s-Gravendelers ook beter. Er werd nu getraind 

onder leiding van capabele trainers hetgeen de prestaties van zowel de club als 

van de individuele spelers ten goede kwam. Het gevolg was dat de prestaties van 

sommige ’s-Gravendeelse spelers ook buiten ’s-Gravendeel opvielen. Daardoor 

werden soms dorpsgenoten voor streekelftallen uitgenodigd. In de zogenaamde 

dertiger jaren van de vorige eeuw werden ondermeer Ton Overhoff, Kees 

Verkerk, Piet Seip en Rook Verwijs regelmatig voor zo’n elftal uitgenodigd.  

Zo kwam in 1934 op een zaterdagavond het Hoeksche Waardse elftal in Oud-

Beijerland binnen de lijnen. Rook Verwijs was daarin gekozen. Zoals in die tijd 

gebruikelijk, was Rook gewoon met zijn fiets naar Oud-Beijerland gepeddeld om 

aan die wedstrijd deel te nemen. Tegenstanders van het Hoeksche Waardse elftal 

waren meestal streekelftallen van de eilanden Voorne-Putten, IJsselmonde, 

Rozenburg of Goeree-Overflakkee. De oudere ’s-Gravendelers herinneren zich  

Rook ongetwijfeld nog wel als de kwieke schilder van de Kaai (nu Dokter van der 

Bijlplein). Rook was een vlugge en technisch begaafde voetballer. Om Rook in 

deze wedstrijd aan te moedigen waren ook een aantal ’s-Gravendeelse supporters, 

onder wie Thijs Tak, naar Oud-Beijerland gefietst. De leiding van de wedstrijd 

was in handen van de destijds bekende Bertus Ausum uit Dordrecht. Een prima 

scheidsrechter die het later nog tot internationaal referee heeft gebracht. 

Overigens was ook Bertus gewoon per fiets van Dordrecht naar Oud-Beijerland 

gereden.  

Na afloop van de in een prima sfeer verlopen wedstrijd, met een uitstekend 

spelende Rook Verwijs, raakten Bertus, Rook en Thijs met elkaar in gesprek. Er 

werden enkele glaasjes bier bij gedronken, wat sterke verhalen ten gehore 

gebracht, kortom het was gezellig en het werd snel laat. Zo laat zelfs dat het 

drietal, ondanks het feit dat ze “kop over kop” hadden gefietst, toen ze bij het ’s-

Gravendeelse veer arriveerden tot de onaangename ontdekking kwamen dat de 

laatste pont naar Wieldrecht net was vertrokken en reeds enkele tientallen meters 

van de ’s-Gravendeelse wal was. Goede raad was duur. Bertus moest en zou naar 

Dordrecht. Omrijden via de Barendrechtse brug zag hij niet zitten. Van het 

aanbod van Rook om bij hem thuis te komen slapen wilde hij geen gebruik 

maken. Immers, vrouwlief zou ongerust worden. Na enig beraad vond het drietal 

een oplossing. In de haven lag een roeiboot, echter zonder riemen. Geen nood, 

vonden Rook en Thijs. Het was vloed, dus de boot ging vanzelf richting 

Dordrecht (nu gaat de stroom bij vloed overigens de andere kant op). De 
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overtocht duurde lang en het was tobben om aan de andere zijde van de Kil te 

komen, maar net voor de toenmalige zeehaven kon onze fluitist aan land worden 

gezet. Hij zette direct een sprint in naar zijn wederhelft. Hoe het gesprek tussen 

die twee is verlopen is nooit in de openbaarheid gekomen. Wel is bekend dat 

Rook en Thijs nog lange tijd hebben moeten wachten voor ze weer voet op ’s-

Gravendeelse bodem konden zetten. Het moest immers eerst eb worden voor de 

terugreis kon worden aangevangen. Volgens de overlevering hadden de boeren 

die zondagmorgen de koeien al lang gemolken voor Rook en Thijs ons dorp weer 

in zicht kregen.  

 

JS    

 

 

 

LEDENVERGADERING HISTORISCHE VERENIGING 

         'S-GRAVENDEEL 

 

Op donderdag 18 maart 2004 kwamen we weer bij elkaar voor de 

ledenvergadering. 

Voorzitter Bas de Zeeuw memoreerde de activiteiten die in het afgelopen jaar 

waren georganiseerd. Alle commissies werden doorgenomen. 

De heer Bruyniks deed het aanbod om een korte cursus genealogie op te starten, 

speciaal gericht op de zoekmogelijkheden bij het maken van stambomen. Dat zou 

op donderdagavonden kunnen gebeuren. 

Na de pauze declameerde mevrouw Van Heesen (uit het hoofd) haar gedicht ” 's-

Gravendeel, een stukje historie” (zie hieronder) en liet oud 's-Gravendeel aan ons 

voorbijgaan. 

 

Daarna kregen de dames Vollaart uit Numansdorp het woord: de tweeling Maaike 

en Maartje, wier namen al voor heel wat verwarring hebben gezorgd, vooral 

omdat ze ook op hetzelfde adres woonden. Ze krijgen post die bestemd is voor de 

ander, worden uit computerbestanden weggehaald omdat ze schijnbaar dubbel 

zijn. Eén van hen was daardoor wel eens een half jaar onverzekerd, kortom, een 

tweeling met dezelfde initialen blijft verwarring veroorzaken. 

Maartje vertelde dat ze 45 jaar als gezinsverzorgster in de Hoeksche Waard heeft 

gewerkt. 

Ze begon destijds om acht uur ’s ochtends en werkte tot zes uur, terwijl het niet 

ongewoon was als ze tot zeven of zelfs half acht bij een gezin bleef. 

Wat is er veel veranderd in de gezinsverzorging. Nu komt de één om een prik te 

geven, de ander om eten te geven, weer een ander om de zieke aan te kleden. 
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Dat was vroeger wel anders. De gezinsverzorgster kwam om de moeder te 

vervangen en dat moest ze weten ook. 

Alles wat moeder deed, moest zij doen, dus op maandag wasdag houden en 

vrijdags baddag.  

Die dagen werden strikt aangehouden. Als dus een kind 

op woensdag in zijn broek had geplast, kreeg het een 

schone broek, maar wassen was er niet bij, of het moest 

zijn dat er een natte doek over zijn gezicht werd 

gehaald. 

Nee, wassen, echt wassen gebeurde op vrijdag, nadat 

eerst het hele huis aan kant was gezet: keuken schoon, 

kleden geklopt, alles schoon. Behalve de kinderen. Die 

moesten nog. 

Eerst moest er  water verwarmd worden op het 

driepitsstel. Een laagje water, niet te veel, werd in de teil gegoten en het eerste 

kind kon er in. Was die schoon, dan ging het volgende kind in hetzelfde water. Je 

zou maar nummer acht zijn. Er werd hooguit wat water bijgevoegd, maar het 

oorspronkelijke water zat er nog steeds in. 

Het wassen van de haren, met zachte zeep of sunlightzeep, was geen pretje. Er 

kwam nog wel eens zeep in de ogen van kind, dat dan behoorlijk van zich liet 

horen. 

Als alle kinderen schoon waren moest de vloer nog gekuist. De teil mocht echter 

blijven staan. Daar konden vader en moeder de volgende dag nog in. 

‘s Maandags stond alles weer op z’n kop. Dan moest de was van de hele week 

worden gedaan. Zonder wringer! Een hele dag boenen en uitknijpen. Wat hebben 

de mensen het tegenwoordig toch goed. 

 

Zus Maaike heeft in de kraam gewerkt 

Zij vertrok ’s morgens al om half zeven om met de 

fiets naar haar kraamadresjes te gaan, overal in de 

Hoeksche Waard. Als ze kraamde in 's-Gravendeel 

moest ze ’s avonds nog les halen in Oud-

Beijerland en dat ging allemaal met de fiets. In het 

donker. 

Ze heeft het meegemaakt, op een boerderij in de 

Mariapolder, dat de heer des huizes de dokter 

moest waarschuwen en, bij gebrek aan telefoon, 

die van de buurman, 200 meter verderop, moest 

gebruiken. Dan nog maar hopen dat de dokter 

thuis was.  
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De dames toonden ons dia’s van allerlei mooie plekjes in de Hoeksche Waard:  

dorpsgezichten en natuurafbeeldingen. Maaike hield daarbij een quiz van vijftien 

vragen, die gewonnen werd door een onzer bestuursleden die zijn prijs, twee 

mooie zelfgemaakte kaarten, schonk aan het aftredende bestuurslid mevrouw G. 

Bijl-Goud. 

 

Daarna kreeg onze eigen 's-Gravendeelse vertelster, mevrouw K. van Zanten-de 

Zeeuw, de gelegenheid om een van háár verhalen te vertellen. Zij had zich 

speciaal voor de gelegenheid verkleed in oude 's-Gravendeelse kledij, die nog van 

haar opoe was geweest. 

“Mijn opa en opoe hadden veel kinderen. Die vernoemden ze allemaal naar hun 

opa en opoe en naar tantes. Maar op 7 juni 1907 werd er een twêêling geboren, 

twêê meisjes, en de meissiesnamen waren op. Allêên Betje was nog voorradig, 

maar voor de twêêde was er gêên naam over. Opoe vond de oplossing: dat kind 

moest maar naar heur, Klaziena genoemd worden. 

Opa Aart de Zeeuw ging op weg, van de Strijenseweg, naar het Recht- en 

Raadhuis om zijn dochters aan te geven. Opa had zijn trouwboekie bij zich, uit 

een laaigie in de kast gehaald. Onderweg kwam hij een ome van zijn vrouw tegen, 

Barend van der Bom, die getrouwd was met de zus van opoes moeder, moi Dirse. 

Deze wilde weten wat een arrebaier overdag in z’n mooie frok op straat deed. Hij 

had geen kinderen en vroeg, toen hij hoorde van de net geboren tweeling, naar 

hun namen. “Betje en Klaziena, de leste naar mijn vrouw”, antwoordde opa. 

“Aart, je mot dat leste kind maar Dirksie noemen, naar mijn vrouw.” 

“Da’s goed ome Barend”, zee opa en hij gaf  aan de ambtenaar De Klerk de 

namen Betje en Dirksje op. De Klerk vroeg: “Een tweeling? Hoe kom je aan een 

tweeling?” 

“Nou”, zee mijn opa, “ik frommelde in het hoekie en het wearen er twêê.” 

“Twee”, zei De Klerk met ontzag. “Ja, van de mele flip (=pap)”, zei opa. 

Hij liep terug naar huis en zei tegen opoe: “Hier heb ie ’t boekie, ’t staet erin.” 

Opoe keek in het boekie en zag de namen. “Dirksie?” vroeg ze 

Opa legde uit hoe hij tot die verandering was gekomen. 

“Niks erg hoor, ik hou evel veel van jou”, zei opoe toen.” 

 

We ontdekten dat we zo’n avond vol vertellingen heel aangenaam vonden. 

Het smaakte beslist naar meer. 

 

WvV-G 
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MENSEN VAN VROEGER 

 

In mei 2001 werd in “ ’s-Gravendeel door de eeuwen heen”  een artikel 

gepubliceerd over Jan Pieter Poget, de vader van de bekende onderwijzeres, 

juffrouw M. Poget. Naar aanleiding van dit artikel werd onlangs nog de 

onderstaande reactie ontvangen.  

 

Heel hartelijk dank voor uw artikel betreffende mijn Tante Ma, 

Juffrouw Poget. Het is heel duidelijk omschreven. Ik heb het 

verhaal ook altijd zo vernomen van mijn moeder. 

Mijn moeder was de dochter van Willempje Poget, het tweede kind 

van Jan Pieter Poget en Francina de Vlaming. Mijn moeders naam 

was dan ook Francina. Haar tweede naam was Elisabeth, vernoemd 

naar het zusje van Juffrouw Poget, (kind no. 20). Elisabeth 

overleed namelijk op 13-jarige leeftijd, waar men heel veel verdriet 

om heeft gehad.  

Tante is weer naar 's Gravendeel gekomen om voor haar moeder (Adriana 

Kraayo) en blinde (half)zuster Hendrika (kind no. 3) te zorgen. Dit heeft ze heel 

trouw en toegewijd gedaan.  

De drie zusters Willempje, Hendrika en Maaike hadden een hele hechte band met 

elkaar en de 7 kinderen van Willempje waren ook een beetje hun "kleinkinderen". 

Willempje trouwde op 3 februari 1898 te Dordrecht met Nicolaas Jacobus 

Hermanus van der Boor, geboren 21 december 1872 en overleden 9 februari 1911 

te Dordrecht. Willempje Poget overleed op 23 november 1940 te Dordrecht.  

Zij hadden samen 8 kinderen, waarvan het eerste kind binnen het jaar overleed. 

Het verhaal van de galeislaaf klopt. Jan Pieter Poget verbleef jaren in Zuid Afrika. 

Zijn ouders Jan Pieter Pieterszn. Poget en Hendrika Rubbers woonden in 

Amsterdam, De grootouders Pieter Christoffelszn Poget en Johanna 

Gijsbertsdr.Boomkamp woonden eveneens in Amsterdam. 

De overgrootouders waren Christoffel Poget en Engel Eeuwers. Zij kwamen 

respectievelijk uit Koningsbergen (destijds Rusland) en Flekkefjord (Noorwegen). 
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Zo blijkt dat de hele familie Poget - een Franse naam - oorspronkelijk uit 

Frankrijk kwam en dat de leden tijdens de Hugenotentijd over veel landen 

verdeeld werden. 

Dit laatste (in het kort weergegeven) is natuurlijk geen 's-Gravendeels verhaal, 

maar misschien voor uw "Poget gegevens" wel interessant. 

Nogmaals heel erg bedankt voor uw moeite en veel succes met uw mooie werk, 

met vriendelijke goeten, 

 

Wil Stolk. 

 

 

 
SLOTGEDICHTJE 

 

Bijnamen werden vroeger snel gegeven 

Die volgden je dan de rest van je leven 

Al zei je ook maar iets verkeerd 

Direct werd je met een toevoegsel vereerd 

Dierennamen * vielen erg in de smaak 

Of hun gekoer dan wel gekwaak 

Ook producten zoals kroten, erpels of errebezen 

Konden toen je bijnaam wezen 

En, heeft u die lange schooljuffrouw ooit gezien ? 

Men noemde haar Psalm Honderdnegentien. 

 

• aap, beer, big, bok, buizerd, bunzing, duif, eend, geit,  

• haring, hit, hengst, kikker, kip, koekkoek, konijn, 

• kraai, lappieskat, merel, muis, ooievaar, os, paard, 

• perrechie, poes, potvis, schelvis, slak, stier, uil, varken,  

• vleermuis, vlo, walrus, wezel, wolf, zeug, zwaan. 

 

IvdH-A. 


