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RECTIFICATIE 

 

In het artikel “het Mottekasteel in Schuilingen”, jaargang 10, nr. 2 (mei 2004), 

wordt op blz. 19 vermeld dat in 1992 het plan “Schuilingen” werd ontworpen.  

Dit jaartal klopt niet. Het betreffende plan werd begin jaren ’80 reeds ontworpen. 

In 1986 werden de eerste huizen in deze nieuwe wijk opgeleverd. 

 

de redactie. 

 

OEVERZWALUWEN, HET VERVOLG 
 

De oeverzwaluwtjes, waarover in de vorige “'s-Gravendeel door de eeuwen heen” 

werd geschreven zijn terug. 

Nou ja, terug. Op de oude locatie aan de Boomdijk in de polder Landigje 

Beversoord was voor hen geen nestelgelegenheid meer omdat de zanddepots 

verdwenen zijn. Mevrouw G. Bijl-Goud meldde dat de riparia riparia, zoals de 

Latijnse naam voor deze vogeltjes luidt, in mei 2004 een nieuwe nestelplaats 

hadden gevonden, zo’n 700 meter hemelsbreed verwijderd van de oude, in een 

afgegraven dijk van het Bijlepoldertje. 

 

WvV-G 

 
De afgegraven dijk van het Bijlepoldertje met de 

ingangen naar de nesten.  

De foto is gemaakt door mevrouw G. Bijl-Goud. 
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Onlangs kwam er bij de redactie een brief binnen van een oud-bewoonster van het 

pand In ’t Veldstraat 20, vroeg ’t Stee 1. Deze brief, die ook in dit artikel is te 

lezen, was de aanleiding om in deze rubriek de historie van dit pand te 

onderzoeken. 

 

De eerste eigenaar die rond 1830 in de Oorspronkelijk Aanwijzende tafel staat 

vermeld is Hendrik van Witten. Hoe Hendrik eigenaar is geworden is nog niet in 

de archieven te achterhalen. Wel is bekend dat Hendrik meerdere huizen in 

eigendom had. Misschien is zijn vrouw Bastiaantje Ketting eigenaar geworden 

van de panden, omdat haar voorgeslacht uit ’s-Gravendeel afkomstig was. De 

geldende regel voor 1956 is dat in zo’n geval niet de vrouw, maar de man wordt 

genoemd als eigenaar.  

 

Na het overlijden van Hendrik van Witten in 1841 verkoopt Bastiaantje Ketting 

het huis en erf op de hoek van de huidige In ’t Veldstraat en de stoep van de 

Beneden Havendijk in 1842 aan Maria en Cornelis Ketting. Bastiaantje Ketting 

blijft echter in het pand wonen, want in 1849 overlijdt zij in voornoemd huis. 

 

Zes jaar later verkopen Maria en Cornelis Ketting het huis, bekend als 

Bevershoek no. 103, voor ƒ 700,- aan Hendrik Smaal. Rond 1869 is het perceel 

plaatselijk bekend als Havendijk (benedendijks) no. 88. 

 

In 1875 dragen de erfgenamen van Hendrik Smaal het huis, nu weer bekend als 

Bevershoek no. 122, over aan zijn weduwe Elisabeth de Waard. Na 18 jaar draagt 

Elisabeth, inmiddels weduwe van J. van Gelder, het huis en erf in Bevershoek 

over aan haar zoon Hendrik Bastiaan Smaal. 

In 1925 worden als bewoners van het huisje genoemd Hendrik Dirk Saakes, 

schoenmaker, en zijn vrouw Cornelia Uitterlinden. 

 

De kiezerslijst van 1937 vermeldt als bewoners van Het Stee no. 1 Lucinus Smaal 

(geb. 17 april 1905) en Johanna Pietertje Smaal-Kleinjan (geb. 18 oktober 1907).  
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Hun dochter, mevrouw M.C. Lammers-Smaal uit Alblasserdam, kijkt terug naar 

de tijd dat zij met haar ouders in het huis woonde: 

 

 “HERINNERINGEN AAN HET OUDERLIJK HUIS 

 

Ik zal proberen herinneringen boven te halen wat betreft mijn geboortehuis op ’t 

Stee 1, nu In ’t Veldstraat 20. Ik was daar 67 jaar kind aan huis, dat is nu jammer 

genoeg voorbij. 

Mijn ouders, Lucinus Smaal en 

Johanna Pietertje Kleinjan, zijn daar 

denk ik in 1935 of 1936 gaan wonen. 

Als laatste woonde daar mijn broer 

Arie, die heeft daar 65 jaar gewoond. 

Wat de indeling betreft: alles was heel 

klein en laag. De zolder met de 

dakpannen zo op de latten. Wij 

regenden weleens nat op bed hoor. Er 

waren geen kamertjes boven, alleen 

een houten schot. Er kon ook geen 

ledikant staan, zo klein was het. Mijn 

vader had zelf wat in elkaar gezet, wat 

op een ledikant leek. Wij hebben daar 

prima in geslapen, altijd met een klein 

olielampje op een plankje aan de 

muur. Als mijn moeder dan zelf naar 

bed ging deed ze het uit en dat was het 

pikkedonker en dat vond ik niet leuk. 

 

De keuken was ook erg klein. Er was 

een lage aanrecht met graniet, die is in 

al die jaren nooit veranderd. Het was 

altijd koud in die keuken. In de winter, 

als de vaat moest worden gedaan, 

kookte mijn moeder eerst het water op 

het kookstel en dan legde ze een krant 

op de tafel in het kamertje waar wij 

met z’n zessen altijd bivakkeerden. Ze nam ook de soda en de teil en de vaatdoek 

mee, want afwasmiddel en afwasborstel kenden wij toen nog niet. Zo werd de 
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afwas in de kamer gedaan, want daar brandde de kachel. In datzelfde kamertje 

was ook de W.C., die van tijd tot tijd werd leeggehaald door de gemeente. 

In de kamer waar wij steeds leefden stond een fornuiskachel. Om de beurt 

mochten wij met onze voeten in de oven zitten om ze te warmen. Dan zaten wij 

midden in de kamer op een stoel voor de kachel. Er was ook een gaslamp met een 

kousje. Dat was heel teer en als het een beetje oud werd, begon het bruin te 

worden. 

 

De gang was smal, met een onder- en bovendeur. Dat is ook altijd zo gebleven. 

De kamer was langs de kant van de Beneden Havendijk. Er waren twee bedsteden 

in die altijd vochtig waren. In het midden ervan de kelder met een klein raampje 

dat meestal openstond. Wij kwamen alleen maar op zaterdag en zondag in de 

grote kamer. Dan werd daar de haard aangemaakt, die was prachtig donkerrood. 

Op andere dagen was het koud in die kamer, dan werd de kachel niet gebruikt. In 

die kamer was ook een tussendeur die toegang gaf tot de kleine bakkerij van onze 

buurman, bakker Hendrik Bastiaan Smaal, zover ik weet geen familie van ons. Ik 

meen me nog te herinneren dat die deur is dichtgemaakt toen ik een jaar of acht, 

negen was. 

 

Bakker Smaal was een aardige man. Mijn 

broer Arie en ik mochten daar altijd 

zomaar binnen  lopen en als hij dan zat te 

eten kregen wij ook altijd wat. 

Bakker Smaal had aardig wat kinderen. Ik 

bewaar goede herinneringen aan drie 

kleindochters van hem, dat waren kinderen 

van zijn zoon Hendrik Smaal, die vroeger 

in de Nest woonden. 

Het waren Jo, Corrie en Hennie. Ze namen 

ons weleens mee een eindje lopen, zij 

waren toen een jaar of vijftien, zestien. De 

bakker is overleden op 17 februari 1949, 

90 jaar oud. Zijn adres was toen Beneden 

Havendijk 5. Er is toen volgens mij enige 

verandering aangebracht in dat huis. Het 

werd verhuurd aan Jacob Uitterlinde, de 

metselaar, later aan de familie A. Mol en 

aan Jos Verkerk, die er nu nog woont 

(thans Dr. van der Bijlplein). 
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Voor deze huizen aan de Beneden Havendijk was het altijd modderig. De vieze 

“slouw” stonk altijd, er was een kleine dam met een hekje. Er stonden ook een 

paar bomen en een lantaarn. 

 

Bij ons op het erf stond een scheve schuur, een kippenhok en een konijnenhok. 

Verder in de tuin wat vaste planten en goudsbloemen, wat drooglijnen en langs de 

kant van ’t Stee was een groene houten schutting. In de grote kamer was het altijd 

fris en een beetje donker omdat daar nooit zon in kwam. Voor alle ramen hingen 

luiken, die veel later verwijderd zijn. 

Aan de zijkant van het huis waren langs de muur latten aan het huis vastgemaakt, 

ongeveer 40 centimeter van de muur. Die moest mijn moeder iedere week wit 

maken. Achter die latten lag mooi schoon grint. Precies voor de deur lagen zes of 

acht tegels die op vrijdag opgeboend werden voor het weekend. 

 

Verder weet ik niets te melden wat voor een ander interessant kan zijn. 

Dit zijn mijn herinneringen aan mijn ouderlijk huis op ’t Stee 1 te ’s-Gravendeel.  

Ik heb er een goede jeugd gehad en met veel plezier daar gewoond, met mijn 

vader en moeder, broer en zussen.” 

 

In 1946 verkoopt Hendrik Bastiaan Smaal het huis aan de Beneden Havendijk aan 

Pieter Jacob Uitterlinden. Een paar jaar later blijkt Maaike Poget eigenaar te zijn, 

die het pand op haar beurt verkoopt aan Jan Vos te Klaaswaal. Rond 1960 wordt 

het pand verkocht aan mevr. W.M. Verkerk-de Geus. Aan het begin van dit jaar 

kwam het huis leeg na het overlijden van Arie Smaal, maar nu is het weer 

bewoond.  

   
Bronnen: Rechterlijk Archief ’s-Gravendeel; Notarieel Archief  's-Gravendeel; Notarieel Archief  Dordrecht; 

Kaarten- en Fichescollectie Streekmuseum Hoeksche Waard; Kadastrale Leggers gemeente 's-Gravendeel; 

Archief Historische Vereniging 's-Gravendeel; Brief mevr. M.C. Lammers-Smaal; Kadastrale kaartencollectie 

Rijksarchief ´s-Gravenhage; Privé-archief P.J.Pot. 

 

PJP 
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HET GROENE KRUIS 

 

Dit jaar is het precies een eeuw geleden dat het Groene Kruis, afdeling  

’s-Gravendeel, werd opgericht. Op vrijdag 16 september 1904 werd een eerste 

vergadering uitgeroepen in de herberg van Adrianus Evera aan het Oude Veer. Een 

voorlopig bestuur was al samengesteld: namelijk Dr. A.J. Bossers, arts, en de 

predikanten J. van Walsem, W.F. Kodde en W.T. van Dam. 

Een intekenlijst circuleerde waarop de 's-Gravendeelse burgers zich als lid konden 

aanmelden.  

Een week later hadden zich al tachtig leden ingeschreven. 

De officiële oprichtingsvergadering werd gesteld op 1 oktober 1904. 

Op die vergadering werden de volgende bestuursleden gekozen: ds. J. van Walsem, 

voorzitter, ds. W.T. van Dam, secretaris, Dr. A.J. Bossers, penningmeester, M.C. 

Vetten, J. Bossers en P. Barendregt, bestuursleden. Een maand later werd de 

voorzitter al vervangen door dokter J. Bossers. Vader en zoon Bossers zaten dus 

beiden in het dagelijks bestuur. 

De uit te lenen materialen (hulpmiddelen genoemd) zouden worden opgeslagen in 

het pand van de heer P. Barendregt Czn. aan de Strijensedijk. Die materialen werden 

met spoed aangeschaft.  

Waarnemend magazijnmeester L. van der Wulp legde op de vergadering in oktober 

1907 een lijst over waaruit bleek dat er drie jaar na de stichting aanwezig waren: 

 

3 ruststoelen 

1 kamergemak 

1 ijzeren ledikant met matras 

3 windkussens 

1 formalinelamp 

2 inhalatieapparaten 

1 zinken zitbad 

2 urine flesschen 

2 urine schuitjes 

4 ondersteken 

1 ijszak 

1 ruststoel met wasdoek en kussen  

1 irrigator met slang 

1 Croup-ketel 

1 lighal voor tuberculoselijders 

1 kinderledikant. 
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De hulpmiddelen werden, naar men zei, “uitgereikt tot verzachting van het lijden 

der kranken.” 

Besloten werd dat de contributie per lid zou komen op ƒ 0,50. Voor wie dit 

bezwarend was, werden er mogelijkheden gezocht om zonder betaling toch gebruik 

te kunnen maken van de materialen. 

 

Tijdens de vergadering werd er gesproken over verdrinkingsgevallen. Hoe kon het 

Groene Kruis levensreddend handelen? Er werd besloten dat het bestuur een “adres” 

naar het gemeentebestuur van 's-Gravendeel zou sturen met het verzoek om te 

komen tot aanschaffing van reddingsboeien en dreggen. 

Een maand later werd het volgende in de notulen vastgelegd:  

“'s Maandags wordt door velen uit de omgeving van het Rijksveer de wasch op de 

Kil gespoeld, om de eenvoudige reden dat het gemakkelijk is en dichtbij. Een 

Hollandsche huisvrouw houdt nu eenmaal van plassen in het ruime sop. 

Het is en blijft echter zeer gevaarlijk om langs een snelstromende rivier kleeren te 

spoelen. Niet ten onrechte is het aanschaffen van dreg en reddingsboei een punt van 

langdurige beschouwing geweest in de laatste vergadering van de afdeeling "Groene 

Kruis" en besloot men deze reddingsmiddelen van gemeentewege aan te vragen. 

Vaak gebeurt aan "'t Hoofd" een ongeluk. Zoo ook Maandag voormiddag. Het liep 

echter nogal goed af. De 21-jarige dochter N. van T. Baars, handelaar in steenkolen, 

had het ongeluk bij het ploeteren met de wasch van den balk in de Kil te vallen. Zij 

hield zich boven water, totdat zij door den veerman M. van Zanten uit haar 

gevaarlijke positie werd verlost, zoodat zij met den schrik en met een nat pak vrij 

kwam.” 

 

Het Groene Kruis deed goed werk en de ’s-Gravendelers gingen dat steeds meer 

inzien, waardoor het ledental zich uitbreidde. Vijf jaar na de oprichting waren er  

al 188 leden. 

Niet alleen het ledenaantal groeide, ook het aantal hulpartikelen. 

In 1909 was er een windkussen bijgekocht en kwam het aantal op vier. Eén 

ondersteek was al versleten en dus waren er nog drie. 

Nieuwe aanwinsten waren 2 stuks 2 el hospitaallinnen en een paar krukken. 

Nog steeds waren alle materialen opgeborgen bij de heer P. Barendregt, die daartoe 

een gedeelte van zijn huis beschikbaar had gesteld. Maar toen er besloten werd een 

brancard aan te schaffen, werd de ruimte toch wel erg krap. Per 1 januari 1910 werd 

daarom omgezien naar een andere opslagplaats. De nieuwe brancard moest nog maar 

even wachten. 

Half januari 1910 was er een geschikte bewaarplaats gevonden: een benedengedeelte 

van Strijensedijk B 192, niet ver van de vorige ruimte. De huurprijs was redelijk. 
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Een bijkomend voordeel was dat de magazijnmeester L. van der Wulp op B 191 

woonde. 

Een paar maanden later vierde dokter J. Bossers zijn vijftigjarig ambtsjubileum. Ter 

gelegenheid van dat feit schonk hij een bedrag van honderd gulden als beginkapitaal 

voor een te stichten fonds ter verkrijging van een eigen gebouw, waarin de 

verplegingsartikelen van de afdeling bewaard konden worden. 

Voorlopig werd er nog gebruik gemaakt van de ruimte aan de Strijensedijk. Wegens 

vertrek van magazijnmeester Van der Wulp werd M. Aardoom Pz. tot 

magazijnmeester aangesteld. 

Aan het eind van het jaar 

1910 was het zover: het 

bestuur van het  

‘s-Gravendeelse Groene 

Kruis slaagde erin een stuk 

grond aan de huidige 

Beneden Gorsdijk te kopen, 

waarop een ‘eigen gebouw’ 

kon worden gebouwd. Op 

21 april 1911 werd de 

eerste steen door dokter  

J. Bossers gelegd van een 

Groene Kruisgebouw met 

ruimte voor verple-

gingsartikelen, met een reinigingslokaaltje en een ontsmettingskamertje. In de muur 

werd een fles ingemetseld, met daarin een oorkonde.  

Bijna een halve eeuw later, in 1957, bleek dat de fles was gebroken, waarschijnlijk 

al in 1932 tijdens het leggen van elektriciteitsleidingen, waarna er tijdens de 

watersnood in 1953 water in de fles kon lopen. De oorkonde moet toen 

weggespoeld zijn. 

"Met het gebouw wint ook onze afdeeling aan macht en kan er meer kracht van 

haar uitgaan. Onze afdeeling ons Groene Kruis zal nu een gezonde loot zijn, die 

kan opwassen tot een boom in de toekomst", sprak de heer J. Bossers bij de 

ingebruikneming. 

Het gebouw was te klein om gebruikt te kunnen worden voor ledenvergaderingen. 

Die bijeenkomsten vonden nog steeds plaats in het “Recht- en Raadhuis”, in de 

bovenzaal van Evera aan het veer. Daar werden ook informatieve vergaderingen 

voor leden gehouden zoals een avond met lichtbeelden in 1912 over "Bestrijding der 

tuberculose in het huisgezin" en een uitleg daarover door Dr. Idenburg uit Delft.  
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Voor cursussen werden andere lokaliteiten gevonden, zoals de consistoriekamer van 

de Hervormde kerk waar in 1914 kosteloos lessen werden gegeven over 

“kraamvrouwenverzorging en zuigelingenverpleging”, door mej. Wijaarda uit  

’s-Gravenhage. Deze cursusleidster kwam daarna nog menigmaal terug voor andere 

cursussen zoals “kinderverpleging” bestemd voor vrouwen boven de twintig jaar. 

Het Groene Kruis deed veel aan educatie. Zo werd in 1916 een voordracht 

gehouden door Dr. A. van Raalte over “Vervalsing van Levensmiddelen”, 

verduidelijkt door eenvoudige scheikundige proeven. 

De Groene Kruisvereniging had haar inkomsten uit de contributie van de leden, 

maar kreeg diverse malen een donatie van verenigingen. De gemengde Zangkoren 

"Oefening Baart Kunst" en “Zang en Vriendschap” bijvoorbeeld verkochten op de 

dag van hun concoursen "Groene Kruisjes" ten bate van het Groene Kruis. De 

verkoop bracht in het eerste jaar ƒ 177,- op, waarna besloten werd de kruisjes op 

ieder zangersfeest ter verkoop aan te bieden. 

 

In 1920 werd er gesproken over een in de toekomst aan te stellen wijkverpleegster. 

De vereniging had inmiddels bijna 600 leden, maar het financiële gedeelte kwam 

niet rond. Ons dorp moest nog een vijftal jaren wachten.  

In 1925 was het zo ver. De afdeling “Wijkverpleging” van het Groene Kruis was 

een feit. De contributie werd voor leden vastgesteld op het dubbele van de Groene 

Kruiscontributie, terwijl niet-leden van het Groene Kruis lid konden worden van de 

wijkverpleging tegen een door het bestuur vast te stellen contributie. Nu nog een 

wijkverpleegster. 

Gelukkig kreeg de vereniging nog een jaarlijkse subsidie uit de gemeentekas van 

500 gulden ter bestrijding van de kosten van de in te stellen wijkverpleging, te 

beginnen met het jaar 1926. Ook de kerken schonken een bijdrage, zodat er 

financiële draagkracht ontstond. 

Op 1 april 1926 kwam mejuffrouw Appelman als eerste wijkverpleegster vanuit 

Dordrecht naar 's-Gravendeel. Het werd haar taak ernstige zieken te verplegen. 

Dr. A.J. Bossers, die haar complimenteerde met haar benoeming, sprak namens 

bestuur en afdeling de wens uit “dat haar werk te 's-Gravendeel zegenrijk en van 

grote betekenis zou mogen zijn voor zieken en lijdenden.”  

De ’s-Gravendelers die voor 1 juni lid werden, behoefden geen entreegeld te 

betalen, wie zich daarna aanmeldde, moest tien gulden entreegeld betalen voor zijn 

lidmaatschap kon ingaan. 

Een jaar later werd er geëvalueerd. Het bleek een zeer goed besluit te zijn geweest 

met de wijkverpleging te beginnen. Zuster Appelman deed verslag van haar eerste 

jaar. Zij werkte in 35 gezinnen, behandelde 58 patiënten, legde 1689 bezoeken af en 
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verleende 2 keer bij ongelukken en 13 keer bij transport hulp. Het was dus een 

welbesteed jaar geweest. 

Zij bleef tot 1932. In dat jaar werd zij opgevolgd door zuster Beentjes, die een 

bekende figuur in ons dorp werd en tot 1961 bleef.  

 

Dokter A. de Haas, die in 1961 plaatselijk 

voorzitter van het Groene Kruis was, merkte bij 

haar afscheid op dat het Groene Kruis in 1932 wel 

een zeer geslaagde greep heeft gedaan met de 

benoeming van zuster Beentjes. “Door uw rustig 

optreden, goed humeur en plichtsbetrachting, hebt 

gij de harten van een ieder voor u gewonnen. 

In 1940-1945 toen men van plan was het Groene 

Kruis te vervangen door een Duits gezinde 

instelling, gaf u te kennen voor deze instelling niet 

te zullen werken. In 1948 gaf u gehoor aan de 

roep om in Indonesië de nood en de ellende te 

lenigen. Een jaar lang hebt u daar uw talenten 

gegeven om de mensheid te helpen. Veel werk hebt 

u verzet tijdens en na de watersnood.” 

 

Het entreegeld van 10 gulden bleef lang gehand-

haafd. Voor nieuwe leden, die geen entreegeld 

betaalden (of niet konden betalen) werd een wachttijd van 2 maanden van kracht 

voor zij aanspraak op hulp konden maken. 

Het ledental van het Groene Kruis bleef stijgen. In 1927 had de vereniging 795 

leden, in 1928 waren dat er 891, waarvan 817 tevens lid waren van de 

wijkverpleging. Behalve bewoners van de Schenkeldijk werden ook veel 

inwoners van Mookhoek lid.  

Veel aandacht kreeg de bestrijding van de TBC. Leden van de vereniging 

collecteerden voor sanatorium "Zonnestraal".  

Er werden cursussen “Eerste Hulp bij Ongelukken” gegeven door D. van Rijn uit 

Dordrecht in een lokaal van de openbare school aan de Noord Voorstraat. In het 

begin ging dat nog onder de paraplu van het Groene Kruis. Later, in 1930, begon 

een zelfstandige EHBO-afdeling. Voortaan verzorgden de plaatselijke artsen voor 

het onderwijskundige gedeelte. In het begin waren dat de heren Sissingh en Vetten.  

Het Groene Kruis had als doel het terugdringen van ziekten en probeerde te komen 

tot het stichten van fondsen voor ziekenhuisverpleging. In juli 1928 werd een 
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vereniging voor ziekenhuisverpleging opgericht. De contributie werd in eerste 

instantie vastgesteld op f 0,25 per gezin per week, maar later teruggebracht op  

8 cent voor personen boven 15 jaar en 1 cent voor kinderen beneden de 15 jaar. 

Men wilde pas een definitieve afdeling ziekenhuisverpleging oprichten als er 100 

gezinnen waren aangesloten. De voorlopige vereniging had hetzelfde bestuur als het 

Groene Kruis, uitgebreid met de heren B. Verwijs en G. Visser.  

Om aan financiën te komen werd er een bazar gehouden in de schuur van de heer  

P. Barendregt aan de Strijensedijk. 

In 1932 werd een hoogtezon aangeschaft. Omdat er in het Groene Kruisgebouw nog 

geen elektriciteit was, werd het apparaat tijdelijk geplaatst in het doktershuis van 

dokter Sissingh.  

Gelukkig werd al heel spoedig een groot deel van 's-Gravendeel van elektriciteit 

voorzien, zodat de hoogtezon, waar al zeven patiënten gebruik van maakten, naar 

het eigen gebouw kon verplaatst worden. Mevrouw M.P. Barth-de Vlaming heeft 

jarenlang de hoogtezon bediend. Later deed mevrouw E.P. Reedijk dat, die de 

bijnaam “tante Lien” kreeg. Onder de hoogtezon die zij in het begin bediende, 

konden twee kinderen tegelijk zitten.  

Het eigen gebouw werd al spoedig te klein. Er werd vooral behoefte gevoeld aan 

een consultatiebureau voor zuigelingen, opdat de consultatie niet meer op het 

spreekuur bij de artsen aan huis behoefde te gebeuren.  
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In 1934 werd in de Groene Kruisstraat een nieuw Groene Kruisgebouw neergezet, 

“naar de eisen van die tijd, maar wat bekrompener dan wenselijk geweest ware” 

zoals in het Hoeksche Waardje stond. De eerste steen werd gelegd door drie 

kinderen: Anneke, het kleindochtertje van Dr. A.J. Bossers, Rony Sissingh en Loes 

de Haas.  

Er was nu ruimte voor een consultatiebureau voor zuigelingen, voor hoogtezonbe-

straling en voor vergaderingen. Er was behalve woonruimte voor de zuster ook een 

conciërgewoning, waar de heer en mevrouw De Geus hun intrek namen.  

Er waren verregaande plannen om in het gebouw een dagverblijf voor tbc-patiënten 

in te richten, met lighal in de tuin. Dit is niet gelukt vanwege de slechte financiële 

omstandigheden in de crisisjaren. Het gebouw voldeed in een behoefte. Voortaan 

konden hier de kosteloze inentingen en herinentingen plaats vinden. 

De vereniging Het Groene Kruis gaf nog steeds cursussen. Een moedercursus werd 

eraan toegevoegd, naast de lessen zuigelingen- en kleuterverzorging. 
 

Het bestuur van Het 

Groene Kruis in 1962. 

V.l.n.r. staand: Dhr.  

Van Putten (dir. 

Kilwaterleiding), Leen 

Moret (schilder), W.B. 

van Gent (tandarts),  

C. Visser (vlasser),  

A. Monster (drogist), 

R.H. Raterink (dir. 

Boerenleenbank) ,  

W. Noordhoek (arts). 

Zittend A. de Haas 

(arts), E. Mensonides 

(wijkverpleegster) ,  

P.H. van Voorthuijzen (wijkverpleegster) en dhr. Reedijk (melkhandelaar, 

later verzekeringsagent). 

 

Ook het gebouw aan de Groene Kruisstraat werd te klein. Geld voor uitbreiding  

was er niet. 

Na de watersnood werd er door diverse landen geld gegeven voor een groter 

gebouw. Er werd geld voor gegeven door het Italiaanse Rode Kruis (ƒ 35.000) en 

het Rode Kruis van Oostenrijk.  



 

 15 

C.J. Barth, 's-Gravendeels architect, ontwierp het gebouw. De kosten zouden 

ongeveer ƒ 120.000 bedragen. De plaats van het nieuw te bouwen medisch centrum 

werd de Beatrixstraat. 

De gunning werd verleend aan: Metselwerk L. de Vlaming, timmerwerk fa. Van 

Hees en Co, loodgieterswerk C. Koster, schilderwerk A. van der Wulp, elektriciteit 

A. Barth, smidswerk C. Quirijns. 

In 1957 was het gebouw klaar. 

Het oude gebouw werd door de christelijke schoolvereniging gekocht en gebruikt 

als dependance van de christelijke school. 

Op dinsdag 12 november 1957 werd het nieuwe wijkgebouw officieel in gebruik 

genomen.  

Voor het eerst werd een heel scala aan activiteiten begonnen. Er was nu immers 

ruimte voor. Behalve een zuigelingenbureau werd er ook een kleuterbureau 

geopend. De hoogtezonafdeling werd een solarium waar twaalf tot vijftien kinderen 

tegelijk van de infrarode stralen konden profiteren. De ruime hal gaf mogelijkheden 

tot het geven van cursussen: EHBO, moeder- en zuigelingenzorgcursussen.  

Er werd zwangerschapsgymnastiek gegeven, heilgymnastiek en de eerste 

fysiotherapie. 
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Een diëtiste hield er spreekuur. Er is zelfs kookles door de diëtiste gegeven. 

Er werden de nodige inentingen gegeven, maar ook, in 1969, een vaccin tegen polio 

toegediend (Sabin) via een suikerklontje, toen een polio-epidemie was uitgebroken. 

In dat gebouw werd ook een trombosedienst gevestigd. In 1961 werd zuster 

Mensonides wijkzuster in plaats van zuster Beentjes. 

De laatste wijkverpleegster was zuster An Vos, die de opvolgster was van zuster  

N. van Voorthuizen. Zuster Vos is een welbekende 's-Gravendeler geworden. Zij 

heeft de tijd van zuster Beentjes overtroffen, zij was namelijk 30 jaar in de  

's-Gravendeelse wijkverpleging werkzaam. 

 

De afdeling 's-Gravendeel van het Groene Kruis bestaat niet meer. Zij is opgegaan 

in de samenwerkende kruisverenigingen in de Hoeksche Waard en nog weer later 

in een groter verband: de Zuid-Hollandse Eilanden. 

Twee voormalige Groene Kruisgebouwen bestaan nog, zij het met een andere 

bestemming. Het derde (en laatste) is in 2003 afgebroken. 

Thans is daar een rijtje woonhuizen neergezet. 

 

WvV-G 
 

Bronnen: Nieuwsblad gewijd aan de belangen van de Hoeksche Waard en IJselmonde; informatie van de dames 

R. Pegels en A. Vos; gemeentearchief van 's-Gravendeel. 

 

 

 

EEN HISTORISCH DAGJE UIT 
 

Het jaarlijks reisje dat de “Dames Reiziger” voor 15 mei 2004 hadden 

georganiseerd, leidde naar Dreischor, Bergen op Zoom en Antwerpen. 

We stapten om negen uur in Dreischor uit de bus, liepen door dat rustige dorpje 

en bewonderden de brink. In de Adriaankerk kregen we een uitleg van de koster, 

die de akoestiek van het gebouw roemde. 

Opmerkelijk waren vooral de graftombes met doodssymbolen en het hoge 

beschilderde plafond. 

In de kerk bevond zich ook een zondaarsbankje zoals dat vroeger werd gebruikt 

voor aanstaande echtparen die gezondigd hadden tegen het 7
e
 gebod: “Gij zult 

niet echtbreken”. 
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Bij het museum “Goemanszorg”(een oude boerderij) aangekomen, genoten we 

eerst van koffie met gebak, waarna we de boerderij konden bezichtigen. De 

kamers waren ingericht naar de mode van eind 19
e
, begin 20

e
 eeuw. 

In de schuren kregen we een vrij compleet beeld van diverse onderdelen van de 

landbouw: vlasserij,  meekrapteelt, akkerbouw en veeteelt. Het tentoongestelde 

was duidelijk en goed verzorgd. 

Ons lid Jan Visser voelde zijn 

vlassersbloed kriebelen, hij was 

niet voor niets een van de vijf 

beste opmakers van 's-Gravendeel. 

Hij nam plaats achter de 

zwingelmolen en zwingelde dat 

het een lust was. Ook het repelen 

was hij nog niet verleerd. Hoewel 

er een video-opname te zien was 

van de vlasbewerkingen, was het 

voor ons leuker het 

aanschouwelijk onderwijs van Jan 

te volgen. 

Bij elk landbouwonderdeel 

hoorden we Harmen Siezen, via 

bandjes, uitleg geven. Harmen 

heeft banden met Dreischor: zijn 

vader was er predikant. 

 

Nadat we alles goed in ons opgenomen hadden, stapten we weer in de bus, die ons 

naar Bergen op Zoom bracht. 

Bij het binnenkomen werden we door een kanon verwelkomd. Via de erachter 

staande gevangenpoort kwamen we in het historische stadscentrum. 

We kregen eerst alle gelegenheid om zelfstandig de stad te bekijken. Hoewel 

menig lid op de terrasjes afstoof, waren er toch ook die de Gertrudiskerk 

bezichtigden. Deze kerk, die twee maal is afgebrand, waarvan de laatste keer in 

1972, herbergt verschillende kerkschatten uit kerken die van bestemming zijn 

veranderd, zoals enige glas-in-loodramen die uit de voormalige kerk “De Maagd”, 

zijn gekomen. 

Ook de voormalige joodse synagoge was ter bezichtiging open en een aantal van 

onze leden liet zich rondleiden in de keldergewelven waar zich twee welputten 

bevinden en een mikwe (een betonnen bad voor rituele wassing). Een van de 

putten was vroeger verbonden met het rituele bad. De gids duidde hoe koud het 
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voor de vrouwen geweest moet zijn als ze zich in de wintermaanden na hun 

maandstonden in dat ijzige water moesten reinigen. 

In de synagoge was nog de arke te zien, waar vroeger de Thora-rollen werden 

bewaard en de biema, waarvandaan de lezingen werden gedaan. Diverse 

uitstalkasten toonden joodse voorwerpen. Aan het plafond hing “het gestadig 

brandend licht” (Neer Tamied).  

De gids vertelde dat slechts twee joden uit Bergen op Zoom de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd. 

 

Om half drie werden we verwacht bij de Markiezenhof, een gebouw dat, volgens 

de gids, door Jan met de Lippen, een telg uit het markiezengeslacht Glymes, van 

een gewone boerderij tot een prachtig paleis met allure is verbouwd. We kregen 

een zeer terzake kundige rondleiding en zagen veel kunstschatten die van elders 

naar hier waren gebracht. 

Op de bovenverdieping was een tentoonstelling ingericht over de kermis in 

Bergen op Zoom, omdat volgens de gids het concept van kermis geboren was in 

Bergen op Zoom, als verdere uitwerking van de mis. De kermisexploitanten 

houden in Bergen op Zoom altijd hun laatste kermis van het jaar, overwinteren in 

de stad en beginnen in het nieuwe jaar altijd weer als eerste in Bergen op Zoom. 

Tot de tentoongestelde materialen behoort, behalve veel pottenbakkerskunst 

(afgebeeld is een po uit de 17
e
 eeuw),  ook een rariteitenkabinet, zoals die vroeger 

op de kermissen voorkwam, met “De man met drie benen”, Siamese tweelingen, 

foetussen op sterk water, enzovoort. 

Tenslotte zochten we, zeer vermoeid maar heel wat wijzer, de bus weer op, die 

ons naar een restaurant in Antwerpen bracht waar het smullen was geblazen. 

 

WvV-G 

SEPTEMBER 1939 EN VOLGEND 
 

Hier volgt een stukje geschiedenis, beleefd door 

een negenjarige jongen. 

Op een moment was het zover. Duitsland 

verklaarde Polen de oorlog en viel genadeloos 

met grote overmacht dat land binnen. Ook 

Nederland werd wakker. De soldaten die hun 

opleiding reeds lang geleden hadden gehad, 

waren met groot verlof gestuurd. Deze werden 

met spoed opgeroepen per telegram, 
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rondgebracht per motorfiets. Van veel reservisten was het uniform gekrompen, of 

de mannen zelf waren gegroeid, in ieder geval konden zij er niet meer in. Niet 

geheel model gekleed vertrok men per trein naar de mobilisatiebestemming. 

Ook het leger had zijn materiële aanvulling nodig: paarden, vrachtwagens enz. 

De omliggende boeren kregen opdracht met hun paarden van een bepaalde leeftijd 

naar het dorp te komen, waar ze aan de Kreekkant gekeurd werden. Daarna 

werden ze afgevoerd door veewagens van T.J. Naaktgeboren naar de 

legerbestemming. Dit ging natuurlijk met wachten gepaard. De opstelling was in 

het Schenkeltje. Daar was nog wat schaduw van de notenbomen. Ook werden de 

paarden daar van drinken voorzien. Later die dag kwamen ook de paarden uit de 

Schenkeldijk en Mookhoek aan de beurt. 

De eerste verdedigingswerken werden gemaakt in de Mariapolder ter 

bescherming van de Moerdijkbruggen. Tijdelijk werden de kanonnen aan de 

Kreekkant geplaatst tot de voorbereidende werken klaar waren. 

Naar ik vermoed was het op een avond in november toen een grote legermacht 

naar 's-Gravendeel kwam. Diverse gebouwen werden gevorderd. Pakhuizen, 

schuren, gedeelten van boerderijen en ook scholen. Ook onze christelijke school 

werd door de soldaten in bezit genomen. Op het schoolplein moest de 

keukenwagen worden geplaatst. 

Boven op de toenmalige poort was een boog geplaatst, 

waarboven een gaslantaarn hing. De keukenwagen kon daar 

niet onderdoor en als gevolg daarvan moest de boog 

verdwijnen. 

Met man en macht werd er gewrikt en gebogen. De boog 

brak en daarmee ook de gasleiding van de gaslantaarn. 

Volgens overlevering is de gasstroom met een pakje boter en 

wat papier en touw ingedamd. 

De volgende morgen heeft H. den Boer, de gasfitter, dit euvel voorgoed 

verholpen. 

Voor ons als jongens was er veel te zien. Bij de keukenwagens de koks, de 

soldaten die de aardappelen moesten schillen, de soldatenkuch, bij de poort de 

aflossing van de wacht. En dan de paarden. Die moesten op tijd beslagen worden 

met nieuwe hoefijzers. Rond de school waren twee smederijen: Quirijns en Sint 

Nicolaas. Er werd een vuur gevorderd en de hoefsmeden van het leger gingen aan 

het werk. Niet in de hoefstal, maar gewoon op het plein. De paardenhoef tussen 

de benen, dat liep weleens mis. 

De soldaten werden bij verschillende inwoners ingekwartierd. 

Zo liep 1939 ten einde. Kerst werd ook door de soldaten gevierd. Het pakhuis van 

Smaal bij het Oude Veer werd daarvoor ingericht. Het was een koude winter met 
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veel ijs. Ook de Kil was dichtgevroren. Er werd een actie gevoerd voor de 

soldaten: “Help onze landverdedigers aan polsmoffen”. 

Toen Finland werd aangevallen door de Russen werd daar ook een collecte voor 

gehouden, compleet met draaiorgel en een leus: “Steunt het dappere Finland”. 

Regelmatig werden verloven ingetrokken. Spanning was er allerwegen.  

Ook diverse zakenmensen kregen verlof om thuis hun zaken op orde te brengen. 

Dokter De Haas werd opgeroepen om de soldaten medische hulp te verlenen. 

De lente deed zijn intrede. We hadden een vroege Pasen. 

 

Met hemelvaartsdag is er door de 

bereden soldaten nog een wedstrijd 

gehouden op het voetbalveld, waar 

ook de kermis was opgesteld. 

Toen werd het 10 mei, twee dagen 

voor Pinksteren. 

’s Morgens vroeg was er al veel 

oorlogsrumoer: veel vliegtuigen. Er 

werd geschoten en men zag Duitse 

soldaten per parachute uit de lucht 

vallen. 

Regelmatig vlogen de vliegtuigen 

met de gehate zwarte kruisen laag 

over. Er werd door de soldaten op 

geschoten, maar zonder resultaat. 

De school was weer gevorderd, nu 

als Rode Kruishospitaal. 

De Renooishoek werd 

gebombardeerd. 

Ook was er een vliegtuig dat zijn 

bommen kwijt wilde. Hij liet ze in 

een rechte lijn vallen. Vanaf het 

Schenkeltje naar de Strijensedijk bij de Schoolstraat waar twee huizen tegen de 

dijk gedrukt werden en het huis van schilder Van der Wulp, pas gebouwd, werd 

zo zwaar beschadigd, dat het tot de fundamenten moest worden afgebroken en 

daarna weer herbouwd . 

Dan op de Kaai bij kapper Rombout en daarna op de Gorsdijk het huis van Leo 

Kerkhoven, later P. Sint Nicolaas.  
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Daarna kwam het bombardement van Rotterdam, dat bij ons te zien was. We 

zagen de grote rookontwikkeling. Het leger capituleerde en onze soldaten werden 

ontwapend en gingen bij de opbouwdienst. 

Ook toen vergaapten wij als jongens ons aan het moderne oorlogsmateriaal.  

De school werd weer regelmatig gevorderd. De bonkaarten deden hun intrede met 

de beperkingen en de surrogaten. De bezetting werd steeds knellender. 

Ik wil het hierbij laten. Anderen hebben de bezetting uitgebreid beschreven. 

Eén ding wil ik nog wel vermelden. 

Op 5 mei 1945 was daar eindelijk de verlossing en weer stonden we versteld van 

het moderne legermateriaal, nu van onze bevrijders en het leven ging verder. 

 

C. den Boer 

 

MIDZUMMERNACHT 1938 
 

Fietsend door de Mookhoek genoot ik van een zeldzame zachte zomeravond. 

Over polders en dijken waaide af en toe een luchtig briesje, bezwangerd met de 

geur van geroot vlas dat op een weiland stond te drogen. 

Een wonderlijke gewaarwording, want als het natte vlas op het land in kegels is 

opgezet, verspreidt het een penetrante stank die tijdens het opdrogen langzaam 

verdwijnt om plaats te maken voor een niet-onaangename reuk, in dit geval op de 

meest natuurlijke wijze samengesteld tot een geurenmengsel van bloemen, 

koolzaad, vlas en hooi. 

De stilte was bijna hoorbaar en voelbaar. 

In de verte hoorde ik zingen. 

Ik stapte van mijn fiets, liep langzaam op het geluid af en luisterde geboeid naar 

een tweetal meisjesstemmen die glashelder en zuiver, tweestemmig het bekende 

Napolitaanse lied “La Paloma” zongen. 

Alle ingrediënten tezamen: een sprookje in een eenvoudige entourage (later heb ik 

vernomen dat het de zusjes In ’t Veld waren). 

 

Plotseling werd de romantische sfeer verstoord door een drietal zoeklichten die in 

het duister de hemel aftastten naar een vreemd vliegtuig en daarmee de vredige 

droomwereld ontluisterden. Hoog in de lucht klonk een zacht gebrom van 

vliegtuigmotoren. Zat er dan toch ‘gedonder’ in de lucht? 

We konden toch rustig gaan slapen, zo had men ons beloofd? 

 

P.W. de Zeeuw 
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Dit verhaal heeft de tweede prijs gewonnen in de verhalenwedstrijd oktober 2003 die georganiseerd was door 

SISKW 's-Gravendeel 

 

 
 

GIJS VAN DER BEEK VERTELT OVER ZIJN BELEVENISSEN IN DE 

OORLOG (deel 2) 

 

Op 20 november 1944 hielden de Duitsers een razzia in de Noord-Oostpolder. Een 

Duits leger van 7000 man, in bezit van kanonnen, mitrailleurs en ander wapentuig, 

omsingelde de werkgemeenschap en nam alle mannen die er werden aangetroffen 

gevangen. Ik was er helaas bij. We 

waren met erg veel, wel 4000. 

Slechts enkelen konden ontkomen. 

We moesten naar Duitsland, gingen 

lopend op weg, met onze eigendom-

men op onze rug. We kwamen langs 

land dat onder water was gezet. In 

Steenwijk werden we in een school 

opgesloten. 

Veel vrouwen kwamen naar de 

school toe om afscheid van hun man 

te nemen. Dat waren natuurlijk  

De Noordoostpolder               allemaal vrouwen die daar in de  

buurt woonden. Ze kregen echter niet de kans om afscheid te nemen. Ze bleven 

huilend voor de deuren en ramen staan. Ik was in mijn hart blij dat er niemand van 

mijn familie bij was, want het was heel akelig om te zien hoe verdrietig die 

vrouwen, maar ook hun mannen, waren. 

Vanuit Steenwijk gingen we per trein via Delfzijl naar Duitsland. Op 24 november 

1944 vertrok de trein. 

Bij Nieuwerschans ging de trein de grens over. Iedereen probeerde een berichtje 

naar huis te sturen, maar er was geen brievenbus. Dus schreven we briefjes vol en 
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gooiden die uit de trein. We hoopten dat er vriendelijke mensen zouden zijn die de 

briefjes zouden oprapen en posten. Toen we de grens overgingen zongen wij met 

elkaar het Wilhelmus. Dat was ontroerend.  

Ik had een rugzak bij me. Daarin zat wat eten dat ik in Steenwijk had gekregen. 

Ook mijn bijbeltje zat erin. Ik heb er veel in gelezen. 

Ik werd geplaatst in een kamp in een boerendorp nabij de rivier de Eems. Daar 

moest ik met de andere mannen aan tankvallen graven. Wij arbeiders werden 

begeleid door soldaten van minstens  60 jaar. We moesten hard werken en kregen 

voor dat harde werk te weinig eten: we kregen een homp brood en soms een stuk 

worst. Ook kregen we elke dag een kom soep. Tenminste, als er geen luchtalarm 

was, want dan ging iedereen wegschuilen en dan schoot het eten erbij in. 

We sliepen op stro en kregen allemaal een deken. Eén deken per persoon in die 

koude winter was veel te weinig. Dus wat deden wij? We kropen met zijn drieën 

strak tegen elkaar en deden dan drie dekens over ons heen. Dan bleven we 

tenminste warm. Het betekende wel, dat als een van ons zich wilde omdraaien, ook 

de anderen mee moesten draaien. De middelste lag het warmst, daarom ruilden we 

iedere nacht van positie, zodat we allemaal eens in de drie nachten warm konden 

liggen. 

Onze kleren werden vies; we hadden geen zeep om ze te wassen. Wat deden we? 

We spoelden ons hemd uit en hingen dat nat aan de drooglijn. Omdat het vroor, 

werd het hemd keihard van de vorst en de volgende dag was het hemd schoon. 

We hadden een emmer om onze voeten, die erg smerig werden, in te wassen. 

Schone sokken waren er niet bij. 

Op een keer vingen we een haas. We konden hem niet braden, omdat we geen vet 

hadden, daarom kookten we het dier. Bij gebrek aan een pan, gebruikten we de 

emmer waarin we altijd onze voeten wasten. 

Drie maanden verbleef ik in het kamp. 

In maart mocht ik, samen met een andere jongen, boerenwerk gaan doen. Ik kwam 

terecht bij een boerenechtpaar dat drie zonen in het leger had. Ze waren erg blij dat 

ik hen kwam helpen, want er was veel werk. Ik kreeg de beste slaapkamer. Het eten 

bij hen was prima, ik had in tijden niet zo veel gegeten. Het waren hele lieve, beste 

mensen, die de oorlog ook niet gewild hadden. Ze luisterden 's avonds in het 

geheim naar de Engelse radio. 

Met Pasen werden er gekleurde eieren verstopt in het stro; de kleine kinderen 

moesten die opzoeken. 

Ik bleef vijf weken bij die boer en boerin. Toen hoorden we via de Engelse radio dat 

de Engelsen in de buurt kwamen. Ze kwamen over de Rijn en trokken naar het 

noorden. 
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"Ga maar snel door de linie heen, voor de Duitse soldaten het je onmogelijk zullen 

maken," zei de boer. Hij gaf me zijn laatste beetje tabak mee. 

Een vriend van mij was in de buurt bij een andere boer aan het werk geweest. 

Samen met hem probeerde ik naar Nederland te komen. 

We kwamen aan bij een brug die opgeblazen was. De uiteinden lagen in het water 

en we dachten dat hier ons avontuur eindigde. We probeerden toch maar over de 

brug te komen, door te kruipen over de ijzeren brugdelen. Het was erg gevaarlijk, 

maar we kwamen gelukkig veilig aan de andere kant. 

Heel veel mensen waren op pad, sommige met een kruiwagen, andere met een 

kinderwagen of een autostep, allemaal op de vlucht. 

Na een paar uur lopen werden we aangehouden door Engelse militairen. Ze 

vroegen: "You Dutch?"  

"Nee, natuurlijk niet, we zijn Hollanders", riepen wij, wisten wij veel dat Dutch 

hetzelfde als Nederlander betekende! 

We kregen sigaretten van de Engelsen. Ze brachten ons naar een post bij een 

kazerne. Daar ontmoetten we andere Hollandse jongens. Er was eten en drinken 

genoeg. Ik had niet zo'n grote honger, want ik had al een paar weken goed gegeten, 

maar andere Nederlandse jongens vlogen op het eten af alsof ze bang waren dat dit 

het laatste was wat ze zouden krijgen.  

Na een paar dagen gingen we in trucks naar Nederland. We zagen bijna overal 

vlaggen. 

In Eindhoven werd ik ingeschreven en medisch onderzocht. Ik wilde graag naar  

's-Gravendeel, maar dat kon niet, omdat 's-Gravendeel nog niet bevrijd was. 

Een vriend vroeg of ik met hem mee wilde gaan naar Roosendaal. Die plaats was al 

wel bevrijd. 

Ik ging mee. Bij Roosendaal zag ik vliegtuigen opstijgen vanuit Bergen op Zoom, 

die voedsel meenamen om die in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en andere 

plaatsen te droppen.  

Ik ontmoette in Roosendaal twee 's-Gravendelers: Carel Barth en Aart Aardoom, 

die met een roeibootje over de Kil naar het bevrijde zuiden waren ontkomen. Later 

zag ik ook Wim Baars. Hij bleef niet in het zuiden, hij was een lijn-crosser en ging 

terug naar 's-Gravendeel. Daar lichtte hij mijn familie in dat ik veilig in het zuiden 

was. 

Ik moest in het zuiden blijven tot het noorden was bevrijd. Ik woonde gedurende die 

tijd bij mensen in Rucphen, ouders van een kameraad die ik in Duitsland had leren 

kennen. 

Tenslotte hoorde ik dat heel Nederland bevrijd was. Nu zou ik toch wel naar  

's-Gravendeel terug kunnen? Samen met negen andere mannen probeerde ik vanuit 

Noordschans met een roeiboot het Hollandsch Diep over te steken. We waren nog 
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maar net van wal gestoken of er werd zo hard geschoten dat we niet verder durfden, 

dus gingen we terug. Een van de mannen, die voorin de boot zat, werd dodelijk 

getroffen. Ik weet nu nog niet wie er geschoten heeft, vriend of vijand, maar het 

was heel triest: sterven na de bevrijding. 

Een week later ging ik alleen op de fiets naar Moerdijk. Daar lag een vrachtschip. 

Dat bracht mij en mijn fiets naar de Wacht. Vandaar ben ik naar huis gefietst. Het 

was juni toen ik weer op het dorp kwam. Thuis werd de vlag uitgehangen. 

 

Werkgroep Volksverhalen 

 

 

 

 

 

 
 

MENSEN VAN VROEGER 

 

 

DIRK ROODENBURG VERMAAT,  

Burgemeester van ’s-Gravendeel 1899-1930 

 

Burgemeester Roodenburg Vermaat behoorde tot het 

geslacht Vermaat. Hoe hij aan de naam Roodenburg 

Vermaat kwam wordt hieronder aangegeven. 

 

Arie Vermaat, geb. Poortugaal 9 augustus 1815, 

landbouwer, overl. Charlois 3 augustus 1893, tr. 26 april 

1837 met Elisabeth Roodenburg, geb. 16 mei 1815, begr. 

Charlois 14 december 1890. 

Uit dit huwelijk: 
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Dirk Vermaat, geb. 28 april 1841, hereboer en wethouder te Charlois, overl. 29 

april 1909, tr. met Lydia Vermaat, geb. 23 februari 1838, overl. 26 december 

1919. 

Uit dit huwelijk: 

 

1. Dirk Vermaat, geb. Charlois 9 januari 1869, burgemeester van ’s-Gravendeel, 

bij Koninklijk Besluit van 13 november 1870 werd toestemming verleend om de 

naam Roodenburg aan zijn naam toe te voegen, overl. Oegstgeest 11 januari 1954, 

tr. met Jaapje Breesnee, geb. Oud-Beijerland 15 februari 1880. 

2. Neeltje Elisabeth Vermaat, geb. 5 december 1876, overl. 11 juni 1961, tr. (1) 

Dirk Breesnee, geb. 4 juni 1868, overl. 25 juni 1904, tr. (2) Jan van der Veer, geb. 

13 maart 1868, overl. 9 december 1946. 

 

Uit het huwelijk van Dirk Roodenburg Vermaat en Jaapje Breesnee: 

 

Dirk Roodenburg Vermaat, geb. ’s-Gravendeel 21 juli 

1900, overl. Dubbeldam 11 augustus 1958, tr. Hermana 

Maria Bos, geb. Sliedrecht 21 mei 1903. 

Uit dit huwelijk: 

1. Dirk Roodenburg Vermaat, geb. ’s-Gravendeel 27 maart 

1926. 

2. Lydia Roodenburg Vermaat, geb. ’s-Gravendeel 23 juli 

1927. 

 

Burgemeester Roodenburg Vermaat is dus bij Koninklijk Besluit aan zijn nieuwe 

geslachtsnaam gekomen. Het is opvallend dat zijn zuster de geslachtsnaam 

Vermaat bleef dragen. Het is duidelijk dat men de geslachtsnaam Roodenburg, 

van Dirks grootmoeder, niet verloren wilde laten gaan. Bij een jongen was dit 

mogelijk, bij een meisje niet. Dus kreeg alleen Dirk de naam Roodenburg 

Vermaat. 

 

Hij was 30 jaar toen hij in het ambt van burgemeester werd benoemd. Hij zou 31 

jaar burgemeester van ’s-Gravendeel blijven. Hij heeft zich beijverd voor de bouw 

van huizen met lage huren. De gemeenteraad had daar oorspronkelijk weinig oren 

naar. In 1917 werd op 9 augustus door de burgemeester de eerste steen gelegd 

voor de straat, die zijn naam zou gaan dragen. Hij was van mening dat ’s-

Gravendeel ook een verenigingsgebouw diende te hebben. Ook dat gebouw kwam 
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in de Roodenburg Vermaatstraat. Het is het huidige “Ons Gebouw” van 

muziekkorps “Juliana”. 

Burgemeester Roodenburg Vermaat heeft in 1930, om gezondheidsredenen, 

ontslag gevraagd en gekregen. Hij was toen 61 jaar. Hij heeft nog 24 jaar van zijn 

pensioen mogen genieten. 

 

Ook zijn zoon, Dirk Roodenburg Vermaat (geb. 21 juli 1900), heeft een blijvend 

aandenken in ons dorp nagelaten. Zoals boven de toegangsdeur immers is 

vermeld, heeft hij op 30 augustus 1904 de eerste steen gelegd voor de nieuwe 

Hervormde Kerk, nadat de oude kerk in mei 1904 geheel afbrandde. 

 

Zoals boven vermeld is Dirk slechts 58 jaar geworden. Hij kreeg een muzikale 

opleiding en ontwikkelde zich reeds jong tot een voortreffelijk violist. Reeds in de 

Eerste Wereldoorlog trad hij op als orkestviolist.  

In zijn achttiende jaar viel hij bij het 

schaatsenrijden en brak zijn arm. De 

breuk herstelde zich slecht en het gevolg 

was dat hij de viool niet meer kon 

hanteren. Hij nam de pen op, in plaats van 

de  strijkstok, en werd een uitstekend 

schrijver en journalist. Een hartziekte 

heeft een einde aan zijn leven gemaakt. 

 

Het geslacht Roodenburg Vermaat is 

voortgezet in de in ’s-Gravendeel op 27 

maart 1926 geboren Dirk. 

 

De huizen, gebouwd in de ambtsperiode 

van burgemeester Roodenburg Vermaat, 

zijn inmiddels, in 1994, vervangen door 

nieuwbouw. De naar hem genoemde 

straat is gebleven. De eerste steen was 

zover uitgesleten dat deze werd hersteld; 

men vermeldde toen B. Roodenburg Vermaat. Dit moet uiteraard D. Roodenburg 

Vermaat zijn. Dat staat helaas wat slordig. 

 

D. Lodder. 
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DE LANDBOUW IN HET VERLEDEN 

 

Via mevrouw A. Reedijk-Kooij, Langestraat 29 ontvingen we onlangs voor ons 

archief een artikel over de landbouw in onze contreien in het (verre) verleden. Het 

is in 1950 geschreven door de dierenarts Jaap Keller uit Sleeuwijk, een neef van 

de familie Reedijk. Hij was de zoon van de bij de oudere ’s-Gravendelers wellicht 

nog wel bekende Adriaan Keller en de kleinzoon van Jakob Keller die destijds 

zijn landbouwbedrijf had nabij de 2
e
 Tol (in de Beerpolder) in de gemeente 

Dubbeldam.  

 

 
De familie Keller voor de boerderij in de Beerpolder aan de Tweede Tol 

 

Jaap Keller noemde zijn artikel in 1950: “De landbouwers, voorheen en thans” en 

het luidt als volgt: 

 

“Het leven der landbouwers is in de laatste tijd wel zeer veranderd. In het laatst 

der vorige eeuw (de 19
e
 eeuw dus) was het bij de grotere boeren gewoonte dat zij 

intern een getrouwde bouwknecht en een jonge knecht hadden. De getrouwde 

knecht had vrij wonen in een huisje dat kort bij de boerderij stond. In de zomer 

had hij de volle kost en ƒ 5,00 per week. Bovendien vrij aardappelen, vrij weiden 

en hooi voor een geit. De jonge knecht verdiende ƒ 130,00 in de zomermaanden 

en ƒ 52,00 in de wintermaanden.  
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Op de meeste boerderijen op het Eiland van Dordrecht en de Hoeksche Waard 

klopte de getrouwde knecht ’s morgens om 3 uur op de vensters. Het gehele gezin 

van de boer stond dan op. De gehuwde knecht ging in het stookkeetje of 

bakkeetje, dat vroeger bij elke boerderij aanwezig was, het vuur aanmaken. Hij 

deed dat met een takkenbos op de vuurplaat. Hij hing een ketel water aan het 

hangijzer en schoof een tweede ketel bij voor voorverwarmerij. Zodra het water 

kookte zette hij koffie en sneed hij twee boterhammen van een eigen gebakken 

brood, gebakken van onvermengd tarwemeel. Hij smeerde boter en stroop op die 

boterhammen.  

 

 
 

De jonge knecht had intussen het karnpaard uit de weide gehaald en ingespannen 

in de karnmolen. Dan ging hij in het keetje en at met de gehuwde knecht samen 

ieder één van de klaargemaakte boterhammen. Zij spraken niet van een boterham, 

maar ze noemden dat “een stik”. Zij dronken daarbij volop koffie. Als ze gegeten 

en gedronken hadden gingen ze tezamen naar de weide en vingen daar zes 

paarden. Daar gingen ze mee naar de braak. In die tijd was er op iedere boerderij 

braakland, ongeveer 4 tot 6 ha. (dat was land van de boer dat een jaar rust kreeg, 

dus niet werd ingezaaid, doch wel geploegd en schoongehouden moest worden). 

De knechten spanden daar hun paarden aan en gingen ploegen. Om 8 uur kwam 

dan de werfjongen (deed allerlei klusjes in en rondom de boerderij) en bracht hun 

zes verse paarden en voor ieder drie boterhammen alsmede een kruikje drinken en 

een stoop bier. De paarden van ’s morgens nam hij mee naar de stal waar ze 
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klaver konden eten. Op één van de drie boterhammen lag een sneetje spek en op 

de andere twee een sneetje kaas. De knechten gingen dan in hun tuighok zitten, 

haalden hun messen voor de dag en begonnen te eten en hun spek te snijden. Later 

sneden zij ook hun kaas want die kaas was niet met de kaasschaaf gesneden, het 

was maar een flinke reep met een broodmes van een grote kaas gesneden. Die 

reep kwam ook voor verkleining met het zakmes in aanmerking.  

Na gegeten en een pijpje gestopt te 

hebben spanden zij hun paarden weer 

aan en ploegden verder. Zij ploegden 

door tot de middag en dan kwam de 

werfjongen weer met de zes paarden die 

zich ondertussen dik hadden gegeten. 

Hij had nu een pan meegebracht en 

daarin zat het middageten. Verder had 

hij nog twee boterhammen bij zich, die 

waren gerekend voor vijf uur in de 

namiddag. De jongen ging weer met de 

afgespannen paarden naar huis en de 

knechten zetten zich weer in het tuighok 

en gingen gezamenlijk uit de pan het 

middageten gebruiken. Hun messen 

kwamen weer van pas om het spek te 

snijden op het deksel van de pan en het 

samen te delen. Na het eten en het roken 

van een pijpje, spanden ze de verse paarden aan en ploegden tot 5 uur, dan aten ze 

hun boterhammen op en ploegden dan weer verder tot half zeven, dan was het 

avond. 

Het was dus wel een lange werkdag van ’s morgens drie uur tot ’s avonds half 

zeven. Vanzelf gingen allen ’s avonds vroeg naar bed. In ’t langst der dagen stond 

de zon nog aan de lucht als de boeren en hun knechten al te bed lagen. Hoe het 

mogelijk was dat dit alles zo kon blijven gaan? Wel, dat was traditie. Als een 

jonge knecht opmerkte dat hij liever twee boterhammen had dan een dikke homp, 

dan was het de gehuwde knecht die hem adviseerde er maar van af te zien 

bouwknecht te worden en maar liever op reis te gaan naar luilekkerland. De 

bouwknecht was eveneens begonnen als jonge knecht. Hij was opgevoed zoals hij 

nu de jonge knecht opvoedde en ploegen leerde. Dat was traditie. Als hij het per 

ongeluk eens versliep en een half uur te laat klopte in de morgenuren was er 

niemand die het daar slechter mee had dan hij zelf. Zijn trots was om te kunnen 

zeggen: “Ik heb het deze zomer niet één keer verslapen!” Die lange werkdagen 
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begonnen eind maart of begin april en duurden tot 1 november. Op 1 november 

was het ploegwerk en het zaaien afgelopen. De gehuwde knecht ging dan op 

“eigen kost” en dorste heel de winter in aangenomen werk. Voor een hl tarwe 

kreeg hij ƒ 0,50; voor een hl paardebonen ƒ 0,30 en voor een hl haver ƒ 0,20.  

De jonge knecht bleef intern bij zijn boer en verzorgde de paarden en het vee.  

 

 
 

Het bewerken van het braakland was eveneens gebonden aan traditie. Geen boer 

zei ooit: ”Zo wil ik het geploegd hebben”. Geen knecht vroeg ooit: ”Hoe moet ik 

het braakland ploegen?” Dat alles ging zoals de voorvaderen het deden. Dat 

braakland werd minstens vijfmaal geploegd. De hele mesthoop ging er over en in 

begin augustus werd er koolzaad opgezaaid. Dan eerst was de braak klaar waar ze 

begin mei al op begonnen waren. Op 1 november klaar, dat klinkt tegenwoordig 

(anno 1950) ongelooflijk. Maar er waren toen geen suikerbieten, alleen 

aardappelen en een strookje met mangels (voederbieten) voor veevoeder. Bij een 

droge herfst was het gemakkelijk om op tijd klaar te zijn, bij een natte herfst was 

dat moeilijker. Maar dan liet men gerust een paar percelen aardappelland 

ongeploegd liggen voor het volgende voorjaar. Het was een schande als men  

1 november niet klaar was, dan kreeg men de naam van achteraankomer en van 

luiaard.  

 

De bouwknechten werden in die tijd door hun mede-arbeiders benijd. Ten eerste 

vanwege de boerenkost die hij genoot van april tot november. Er was in die tijd 

een gebrek aan vet. Of er niet voldoende vet was weet ik niet, wel weet ik dat het 

voor de meeste mensen onbereikbaar was. In de grote steden zowel als op de 

boerendorpen hadden de werkenden steeds gebrek aan vet. Maar de boeren 

hadden volop, die karnden boter en slachtten zware vette varkens en in november 

gezamenlijk een zeer vette koe. Dus was die boerenkost voor de bouwknecht een 
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genot om jaloers op te zijn. Verder had hij altijd vast werk. De arbeiders 

daarentegen hadden vaak te maken met werkeloosheid. In het voorjaar voor het 

wieden begon en het dorsen en vlaszwingelen was afgelopen, was er altijd 

werkeloosheid. En na het wieden, voor de oogst, was er weer werkeloosheid. Dat 

gaf de arbeiders achterstand vergeleken bij de bouwknechten. De bouwknechten 

konden het wel redden als hun gezin maar niet al te groot werd. Maar als er een 

tiental kinderen was, dan werd het kwaad om met de ƒ 5,00 weekgeld toe te 

komen. Dan zagen die kinderen er vaak uit als haveloze vagebonden. Dan liet de 

vrouw het huishouden zo als het was en probeerde met behulp van de oudste 

kinderen met wieden wat bij te verdienen. Armoe troef. Dus was er, zelfs bij die 

lange werkdagen, armoede, gebrek aan voldoende kleding, gebrek aan vet. Een 

voorbeeld: een arbeider met een groot gezin had vijf jonge hennen groot gebracht 

en wilde nu vijf van zijn oudste kippen verkopen. Hij kon er niet meer voor 

krijgen dan 40 cent per stuk. Het waren zeer vette kippen. Zijn boer adviseerde: 

“Man eet ze toch zelf op, het is eens een lekker hapje voor de zondag”. Maar de 

man antwoordde: 

”Ja lekker, dat zal wel, maar ik kan het er niet van eten”. De kippen werden 

verkocht en voor het geld werd een stukje ranzig spek gekocht. Dat spek werd 

gebakken en dat uitgebakken spek en dat vet was het zondagsmaal van dat gezin. 

 

De boer en zijn gezin waren, zoals reeds vermeld, opgestaan toen de gehuwde 

knecht geklopt had. De jonge knecht had vervolgens het karnpaard aangespannen. 

De boerin had dan voor de karn te zorgen. Was de room onder temperatuur dan 

kwam het heet water, van de knecht overgeschoten, goed van pas. Was de room 

boven temperatuur dan was het een moeilijker geval. Welwater, dat alleen voor 

afkoeling te gebruiken zou zijn, was in de regel te ijzerhoudend om gebruikt te 

kunnen worden. Dan hing het van de koelte der kelder af of er dan nog iets van 

het karnsel terecht zou komen. De dienstbode was intussen gaan melken. Dat deed 

ze als regel alleen. Er werd die tijd niet veel gemolken. Vijf tot zes koeien was 

zoal de gewoonte. Maar de melk daarvan gaf de boerin al werk genoeg. Zij had 

bovendien de zorg voor de knechten en dan hing het verder van de grootte van 

haar gezin af of zij een hondenleven had of een behoorlijk bestaan. En de 

gezinnen waren als regel heel groot. Als er meer kinderen kwamen dan moest er 

een tweede dienstbode komen. Ook moest af en toe de kleermaker komen met zijn 

knecht om het naaiwerk bij te houden. Op afgelegen boerderijen kwam zelfs een 

schoolmeester om de kinderen in de winter op zolder te onderwijzen als de wegen 

in modderpoelen waren veranderd en onder water stonden. Stelt u het leven van 

zo’n vrouw voor. Man en vrouw en bijvoorbeeld tien kinderen. Daarbij twee 

knechten en twee dienstbodes, een paar kleermakers en een onderwijzer. Zij 
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moest dan, behalve voor de karn, voor dat hele gezin zorgen. Dan was de enige 

hoop het groter worden van de kinderen. Als de oudste een meisje was, moest er 

een dienstmeisje weg en de oudste kwam ervoor in de plaats. Was de oudste een 

jongen, dan moest de jongste knecht weg en kwam de oudste zoon er voor in de 

plaats. Als de kinderen hun naam konden zetten en als zij, met de vinger 

bijwijzend, een beetje lezen konden en als zij het met rekenen tot de tafel van drie 

hadden gebracht was het welletjes. Het streven was dat de zonen van lieverlede 

het werk op het land zouden gaan doen en de dochters het werk in het gezin. Als 

er dan geen inwonend personeel meer nodig was en als de dochters het werk van 

de kleermakers konden overnemen dan kwam er enige verademing in het sloven 

der boerin. Zo leefden vroeger de boeren.  

Mijn grootouders op de Beer brachten onder dergelijke omstandigheden twaalf 

kinderen groot en de grootouders van mijn vrouw zelfs vijftien. Wat er van al die 

kinderen komen moest was een probleem. De jongens hadden geen 

landbouwonderwijs gehad, hun kennis ging niet verder dan nu (anno 1950) de 

vierde klas van de lagere school en de meisjes evenzo. Ze moeten maar zien dat 

ze terecht komen, dachten de ouders. De kinderen bleven vaak ongetrouwd en 

boerden na de dood van hun ouders gezamenlijk verder. Een paar ervan zagen nog 

getrouwd te komen en werden dan uit de kas der ongetrouwden voortgeholpen. 

Vaak mislukte hun zaakje en zij zakten af tot de arbeidersstand. Het was in die 

tijd dat Camiel Klaproos, bouwknecht op een hoeve, het volgende gedichtje 

maakte: 

Mijn overgrootvaars wijf was sappig als een wolk. 

Hij bouwde 80 morgen land, al met eigen volk. 

Mijn grootvader had 12 koeien en een eigen wei. 

Mijn vaders eigen kip lag in mijn jeugd nog meerdermaal een ei. 

Een ander heeft nu overgrootvaars stee en land. 

En ik ben nu voor f 7,00 ’s weeks zijn knecht en rechterhand. 

Mijn broers koetsieren sleperswagens in de stad. 

Met onmenselijk veel geduld bij hitte, kou of nat. 

Mijn zusters dienen het rijke volk en hebben ’t goed. 

’t Zijn mooie meiden, fleurig en gerond als melk en bloed. 

Maar ik, al heb ik geen eigen ploeg, noch spa, noch dak. 

Ik blijf de landbouw trouw tot aan de bedelzak. 

 

Maar meneer, dat is tragedie, riep iemand uit, die bij de heer Welker, hoofd van 

een school te Numansdorp, redacteur van het nieuwsblad “De Hoeksche Waard”, 

om informatie kwam over het boerenbestaan toen de heer Welker hem dit versje 

voor legde. Is het ook, antwoordde de heer Welker. Ik heb laatst van een paar 
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oude vrouwtjes die door de diaconie bedeeld worden, zo ze zeiden, het 

voorgeslacht nageplozen en het bleek dat hun voorouders grote 

landbouwbedrijven hadden gedreven. 

 

Er is een tijd geweest dat 

landeigenaars moesten zoeken 

naar een pachter voor 20 tot 30 

gulden per ha. In de Beerpolder 

werd in 1850 nog verbouwd voor 

ƒ 34,00 per ha. In het laatst van 

de 1800 en zestiger jaren trad 

verbetering in, de Frans-Duitse 

oorlog zat in de lucht. De 

Beerpolder werd toen verhuurd 

voor ƒ 66,00 per ha. Het werd 

toen een gouden tijd en dat 

duurde ongeveer tot 1880. Toen 

kwam er weer een inzinking. En 

het was of ook de natuur meewerkte aan de ondergang der landbouwers. 

De eerste jaren na 1880 gaven natte zomers, de tarwe stond op de hopen te 

ontkiemen en daar de bemaling toentertijd veel te wensen overliet en vaak 

in het geheel niet aanwezig was, kwam het polderwater te hoog, het 

onkruid ging overheersen en de aardappelen gingen rotten. In 1890 werd 

de tijd wel iets beter maar het was pas na 1900 voordat het echt beter ging. 

Toen kwam de kunstmest en het landbouwonderwijs en dat had grote 

verandering in het beheer der boerderijen tot gevolg. En later kwam het 

socialisme. Lees het boek “De klop op de deur”. En de grootste vijanden en 

tegenwerkers tegen het nieuwe waren juist de oude bouwknechten met die 

lange werktijden en de boeren met die hopeloos grote gezinnen. En dat was 

in de steden ook zo. Werden niet de eerste socialisten, als ze zondags wat 

propaganda wilden maken, van de straat geranseld? Niet door de politie, 

maar door de oudere arbeiders. Zouden ze het hun nazaten niet gegund 

hebben dat het hun beter ging dan zij het gehad hadden? Zouden zij 

gedacht hebben: wij hebben het door moeten maken, jullie zijn niets beter 

waard. Ja, wie peilt de roerselen van een mensenhart?”   
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SLOTGEDICHTJE 

 

's-Gravendeel, waar maar weinig van vroeger is overgebleven, 

 verloor onlangs twee boerderijen door brand. 

 Daarbij verloren gelukkig geen mensen het leven, 

 wèl elf koeien, het stond in de krant. 

 Platgebrand uit lamlendigheid, 

 zijn ze voorgoed uit het straatbeeld verdwenen. 

 Van eeuwen boerenbedrijvigheid, 

 resten alleen nog wat stenen. 

 

 I.vdH-A. 


