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De herberg in de Langestraat 

Bij de beschrijving van het pand in de In ’t Veldstraat in het vorige nummer van 

“’s-Gravendeel door de eeuwen heen” , kwam Hendrik van Witten voor als 

eigenaar. Hendrik, die niet in 's-Gravendeel was geboren en was getrouwd met 

Bastiaantje Ketting, had in 1829 veel panden op zijn naam staan. Ook van het 

huidige pand Langestraat 3 was Hendrik van Witten, van beroep kastelein, de 

eigenaar. 

 

In juli 1681 verkoopt de boedelhoudster en de weduwe van Jan Arijens Verdonck, 

Lijsbet Coenen een huis in de Langestraat aan haar zoon uit een eerder huwelijk, 

Jan Melsse Aertoom. Het huis grenst ten noorden, oosten en westen aan de straat 

en aan de zuidkant staat een huis van Arij Vrooman. 

Een jaar later verkoopt Jan Melsse het huis aan Arij Vrooman. Gelijktijdig 

verkoopt Arij zijn andere en aangrenzende huis aan Cornelis Dirks Quartel.  

 

De erfgenamen van Arij Vrooman verkopen in 1710 aan Maijcke Dirks van 

Meeuwen, weduwe van Walraven Dirks de Leeuw het huis in de Langestraat, dat 

dan wordt begrensd door Wouter Jans van der Giessen, meester smid, in het 

zuiden en de weduwe van Pieter Reijers Kranendonk aan de noordkant. Twee jaar 

later verkoopt Maijcke van Meeuwen het pand aan Hendrik van Driel.  

 

Na het overlijden van Hendrik Bouwens van Driel verkopen zijn erfgenamen in 

1734 een huis in de Langestraat, dat grenst aan het huis van Wouter van der 

Giessen en het Weegje, aan Pieter Vogelaar. 

Twintig jaar later wordt de weduwe van Pieter Vogelaar genoemd als eigenaar 

van de smederij van Wouter van der Giessen, die wordt verkocht aan Wouter van 

Turnhoudt. 

 

De kinderen van Cornelis Ketting en Marigje van der Goes kopen in 1762 het 

huis in de Langestraat, dat van Willemina Goudriaan, weduwe van Pieter 

Vogelaar was. Het pand grenst in het zuiden aan de smederij van Wouter van 

Turnhout en aan de andere kant aan het Weegje. 
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In de geraadpleegde archieven is Hendrik van Witten niet te vinden als koper van 

percelen in ’s-Gravendeel. Uit genealogisch onderzoek blijkt dat Hendrik’s 

vrouw, Bastiaantje Ketting, de dochter was van Cornelis Ketting (overleden 1770) 

en Maria van der Goes (overleden 1787). Hun zoon Frans Cornelisse Ketting, van 

beroep herbergier en metselaar overlijdt ongehuwd in 1816 en woont dan aan de 

Langestraat 175.   

Volgens het erfrecht van die dagen kreeg Hendrik het onroerend goed via 

vererving op zijn naam, wat eigenlijk Bastiaantje toebehoorde. Deze regel is pas 

in 1956 geschrapt. 

 

De Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel meldt in 1829 dat de smederij van Willem 

Schaap is en dat Hendrik van Witten eigenaar is van het pand dat de kinderen van 

Cornelis Ketting 

en Marigje van 

der Goes 

kochten. Hendrik 

overlijdt in 1841 

in het pand aan 

de Langestraat. 

Hendrik van 

Witten was van 

beroep: 

logementhouder, 

aardappelboer, 

kastelein, 

herbergier en 

winkelier. 

Na het overlijden van Hendrik van Witten en zijn vrouw Bastiaantje Ketting 

worden Maria en Cornelis Ketting eigenaar van het perceel in de Langestraat.  

 

Na enige tijd wordt Jacob Barendregt, van beroep verver, kastelein en 

korenmolenaar, eigenaar van het perceel. In 1864 wordt hij als eigenaar genoemd 

van het achttiende erf in de Langestraat.. De nummering van de erven gaat terug 

naar de verkaveling van 1593, het jaar dat de ringdijk van de polder Nieuw 

Bonaventura is gesloten en 's-Gravendeel is gesticht. In 1862 staat vermeld dat op 

het perceel een grutterij is gevestigd, twee jaar later is er sprake van een 

stoomgrutterij.  
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“Ingesloten hebben wij de eer U te doen 

toekomen de akte van vergunning voor het 

gebruik van het stoomwerktuig in uwe grut-

terij en meelmolen, waarvan de kosten 

bedragen f 4,90½, met last om gezegd stuk 

op eene voor ieder zichtbare plaats in de 

fabriek op te hangen of aan te plakken en 

hetzelve op die plaats te laten verblijven (J. 

Barendregt te 's Gravendeel)” 

 

Na het overlijden van Jacob Barendregt, in 

1881, wordt zijn zoon Willem Barendregt 

eigenaar van het pand. Willem is van beroep 

grutter en korenmolenaar. Na het overlijden 

van Willem wordt  zijn weduwe Pleuntje 

Overweel eigenaar van de percelen in de 

Langestraat en zij zet het bedrijf van haar 

man voort. Na haar overlijden in 1912 volgt 

hun zoon Jan Barendregt, geboren in 1877 

en overleden in 1929, zijn moeder op, als eigenaar van “een huis, waarin 

maalderij, winkel en woonhuis en slijterij aan de Langestraat te 's-Gravendeel …. 

en een huis en erf aan het Weegje”.  

 

In 1929 verkopen de 

erfgenamen van Jan 

Barendregt “het 

winkelhuis, 

woonhuis, café en 

graanmaalderij …. 

alsmede, den 

geheelen winkel- en 

cafe-inventaris met 

uitzondering van de 

koopmanschappen” 

aan Jacob de 

Vlaming, die op zijn 

beurt het 

herberggedeelte van zijn pand doorverkoopt aan Jacob Groot. Blijkbaar behoort 

de stoommaalderij in dat jaar tot het verleden. Na het overlijden van Jacob Groot 
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in 1953 zet zijn schoonzoon P. den Boer de slijterij en de herberg voort. Eind 

1984 verkoopt Pieter den Boer het café-restaurant genaamd “De Herberg” aan 

Floris Pieter de Kort, die het op zijn beurt in 2000 verkoopt aan de heren C.H. van 

de Merwe, Joh. Meinster en mevr. A.M. van de Merwe.  

 

De maalderij wordt in 1967 verkocht aan B. Pegels, die het pand laat verbouwen 

tot kapsalon. Zijn zoon A. Pegels is de huidige eigenaar van het perceel 

Langestraat 3a.  
 

 

Bronnen: Rechterlijk Archief 's-Gravendeel; Notarieel Archief  's-Gravendeel; Gemeente-archief  's-Gravendeel; 

Burgerlijke Stand 's-Gravendeel; Kaarten- en Fichescollectie Streekmuseum Hoeksche Waard; Kadastrale 

Leggers gemeente 's-Gravendeel; Archief Historische Vereniging 's-Gravendeel; Kadastrale kaartencollectie 

Rijksarchief 's-Gravenhage; Genealogische gegevens van de familie Barendregt verzameld door de heer J. Staat;  

Privé-archief P.J.Pot. 

 

PJP 

 
PAARD OP HOL 
 

Het gebeurde op 31 augustus 1879. 

De Cillaarshoekse bouwman Pieter van Strijen reed om zes uur 's avonds met 

twee kinderen in een speelwagen waar een paard voor was gespannen door 's-

Gravendeel. Toen hij ter hoogte van het Schenkeltje reed, braken de burrie en een 

van de strengen. Het paard, dat nog wel steeds vastzat, schrok daar zo van dat het 

op hol sloeg. 

Van Strijen sprong meteen van het wagentje af, maar de twee kinderen, een van 4 

en een van 6 jaar, zaten nog steeds in de wagen. 

Het paard holde door. Hij had nu een veel lichtere last en de wagen slingerde 

achter hem aan. 

Van Strijen riep: "Houd tegen, houd tegen", maar tevergeefs. Het paard liep zo 

snel, daar was geen houden aan. 

Het dier rende over de ringdijk van Nieuw Bonaventura (Strijensedijk) en kwam 

op de Kaai. Het dier hield niet in en rende door, langs het doktershuis de 

Molendijk op (de Puttershoeksedijk). Het holde maar verder met het wagentje 

achter zich aan. In die tijd was er nog geen Maasdamseweg en daarom was er 

geen enkele zijweg. De Molendijk was in die tijd een tolweg en het rijpad was 

gemaakt van schelpen. De tolweg werd Schulpweg genoemd. 
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Het paard rende helemaal tot aan het rijkstolhuis. Op de dijk voor het tolhuis zat 

net een vrouw van 72 jaar, Jacomina Meinster, weduwe van Abraham van der 

Horden. Zij zag het op hol geslagen paard komen aanrennen en bedacht iets om 

het dier te stoppen: de kleine tolboom naar beneden draaien. Ze kon de boom niet 

verankeren, omdat het 

slot niet goed werkte, 

maar de slagboom zou 

het paard zeker 

tegenhouden, meende 

ze. Zelf liep ze een twee 

meter van de tolboom 

vandaan om af te 

wachten wat er zou 

gebeuren. 

Het paard kwam met 

hoge snelheid op de 

slagboom af en liep al 

hollende tegen de 

tolboom op. Zijn vaart 

werd daardoor enigszins gestuit, maar niet volledig, want de slagboom begon te 

draaien en het paard kon er gewoon langs, al ging de vaart er een beetje uit. 

De tolboom, die ronddraaide, raakte de twee meter verderop staande vrouw Van 

der Horden. Ze kreeg zo'n klap dat ze bewusteloos neerviel. 

Het paard liep helemaal door tot aan Puttershoek. Daar gelukte het de 18-jarige 

Hendrik van Bree uit Puttershoek tenslotte het schuimbekkende dier tot staan te 

brengen.  

De twee kinderen zaten nog altijd in het wagentje. Ze waren hevig geschrokken, 

maar ongedeerd. 

 

Weduwe Van der Horden werd, nog steeds bewusteloos, het tolhuis 

binnengebracht. De gewaarschuwde dokter G. Rijsdijk kwam meteen, maar kon 

niets meer voor de vrouw doen. Ze was overleden. Hij schreef op de 

overlijdensakte als doodsoorzaak: commotio cerebre (hersenschudding, red.). 

De rijksveldwachter kwam bijna gelijk met de dokter aan. Hij nam 

getuigenverklaringen op en bracht daarna verslag uit bij burgemeester Vaarzon 

Morel, die over het ongeluk een brief aan de officier van justitie te Dordrecht 

schreef. 

bron: brievenboeken van burgemeester F.E. Vaarzon Morel 

WvV-G 
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VROUWELIJK OF MANNELIJK? 
 

De gegevens in de burgerlijke stand moeten kloppen. 

Maar wat moet je als je een bericht krijgt over Gijsbertus Johanna. Gaat dat nu 

over een man of een vrouw? 

Daarover heerste in 1927 enige verwarring. 

 

De gemeente Waalwijk stuurde een duplicaat getuigschrift van verandering van 

werkelijke woonplaats naar de gemeente 's-Gravendeel. Het getuigschrift was op 

21 november 1927 uitgeschreven en betrof “G.J. Laros, vrouwelijk.” 

De eerstvolgende stap moest zijn dat de gemeente 's-Gravendeel een bericht zond 

naar Waalwijk, dat deze Laros was ingeschreven in het bevolkingsregister. Maar 

Waalwijk kreeg geen bericht en stuurde op 20 december 1927 de volgende brief 

naar 's-Gravendeel:  

 

“Ik heb de eer u te verzoeken om de spoedige toezending van het bericht dat 

Gijsbertus Johanna Laros met getuigschrift van woonplaatsverandering d.d. 21 

november 1927 van hier naar uw gemeente vertrokken in het bevolkingsregister is 

ingeschreven. 

Mocht betrokkene zich niet aangemeld hebben, dan wordt hiervan mededeling 

verzocht, zo mogelijk onder opgave waar hij thans is gevestigd.” 

Afz Burgemeester van Waalwijk. 

 

De secretaris van de gemeente 's-Gravendeel schreef daarop op 24 december 

1927: “Hierbij delen wij u beleefd mede dat Gijsbertus Johanna Laros zich niet 

vervoegd heeft bij de secretarie dezer gemeente om zijn woonplaatsverandering 

op te geven. 

Bij nadere inlichtingen is gebleken dat hij slechts enkele dagen hier vertoefd heeft 

en daarna met onbekende bestemming vertrokken is.” 

 

Vier weken later werd de volgende brief gericht aan het gemeentebestuur van 

Dordrecht: 

 

’s-Gravendeel, 19 januari 1928 

“Onder terugzending van bijgaande kaart gericht aan uw college hebben wij de 

eer u mede te delen, dat in november 1927 een duplicaatgetuigschrift ten name 

van G. J. Laros bij ons is ingekomen, komende van Waalwijk 
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Deze persoon (vr.) moet een enkele dag in deze gemeente verblijf gehad hebben 

en is daarna met onbekende bestemming weder vertrokken. Het getuigschrift is 

hier door haar niet ingeleverd. 

Het gemeentebestuur van Waalwijk is hiermede in kennis gesteld, zodat wij 

vermoeden dat zij aldaar nog staat ingeschreven.” 

 
Bron: gemeentearchief 's-Gravendeel  

 

WvV-G 

 
 

 

 
 
MENSEN VAN VROEGER 
 

HENDRIK HAMERSTRAAT 

door D. Lodder 

 

Het was destijds een verregaand besluit om, ten behoeve van de uitbreiding van 

het dorp, een doorbraak te maken tussen de Heul en het Weegje. De woningen aan 

het Weegje, gelegen aan de Middenkreek, alsmede boekhandel De Vries aan de 

Heul, moesten worden afgebroken. De Middenkreek werd in 1963 gedeeltelijk 

gedempt. De Kerkstraat kreeg een ontsluiting aan de zuidwest-zijde. 

 

 
Aanvankelijk liep de straat niet verder dan tot aan de huidige flats. Aanleg van de 

Vezelstraat en het begin van de Van Groningenstraat was mogelijk. Evenwijdig 

aan de Kerkstraat kon de Roterijstraat worden aangelegd en als zijstraten daarvan 

de Repelstraat en de Braakstraat. 
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De Hendrik Hamerstraat 

werd een hoofdstraat. Het 

gehele plan Bonaventura, 

met vlasnamen, werd 

ontsloten via de Hendrik 

Hamerstraat. 

In 1971 werd de straat 

doorgetrokken. De mogelijkheid ontstond toen om een nieuw politiebureau te 

bouwen, alsmede de woningen daar tegenover. 

In 1977 werd de Hendrik Hamerstraat aangesloten op de Nieuw 

Bonaventuurseweg. De Hendrik Hamerstraat en de Maasdamseweg werden de 

belangrijkste ontsluitingswegen van het dorp, zeker na voltooiing van de 

Kiltunnel. 

Ook voor het latere bestemmingsplan West (met 

bloemennamen) werd de Hendrik Hamerstraat de 

belangrijkste ontsluiting. 

 

Bij raadsbesluit van 8 juni 1964 kreeg de, bij de 

doorbraak aangelegde straat de naam van Hendrik 

Hamerstraat. Het bovenstaande straatnaambord is er niet 

meer. Het is helaas enkele jaren geleden vervangen door 

een zakelijk bord “Hendrik Hamerstraat”.  

 
Men kan zich nu afvragen: wie was Hendrik Hamer? 

 

Voorgeslacht: 

 

I.Willem Hamer, was de vader van Jan (II); 

 

II. Jan Hamer had een zoon Petrus (III); 

 

III. Petrus Hamer was getrouwd met Isabeau Sanglier, afkomstig uit 

Valanciennes. Hij vertrok wegens troebele tijden om der godsdienstwille, met zijn 

vrouw en zoon Abraham (IV) en met diens vrouw en kinderen uit Sittard naar 

Frankfurt am Main; 

 

IV. Abraham Hamer, geboren op 23 september 1568, trouwde in 1591 met 

Margaretha van der Hagen en had bij haar negen kinderen, van welke alleen 
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Hendrik (V) verder bekend is. Na het overlijden van zijn vrouw in 1610 

hetrouwde Abraham in 1612 met Anna Balbiaen, die in 1635 kinderloos stierf. 

In 1600 was hij van Frankfurt am Main verhuisd naar Hanau. Van deze nieuwe 

stad was hij een van de stichters, alsmede van de vestiging van de Gereformeerde 

Kerk (lees: Protestantse Kerk) en de gemeente aldaar. Hij werd in 1600 lid van de 

gemeenteraad en later burgemeester van die stad.  

In 1602 werden hij, en al zijn wettige nakomelingen, zowel mannelijke als 

vrouwelijke, door keizer Rudolf II tot ‘Riddermatig Edelman’ verheven. Hij kreeg 

een nieuw geslachtswapen volgens de oorspronkelijke brief van adeldom van 18 

oktober 1607. 

Hij overleed op 17 maart 1641 te Hanau. Tot zijn gedachtenis werd een 

monument opgericht. 

 

 

V. Hendrik Hamer. Hij werd op 12 september 1594 in 

Frankfurt am Main geboren. Dat was dus tijdens de 

stichting van het dorp ’s-Gravendeel. Hij was de enige 

bekende zoon van Abraham Hamer (1568-1641) en 

Margaretha van der Hagen (1571-1610), die in 1601 

van Frankfurt naar Hanau vertrokken. 

Hendrik groeide op in de Gereformeerde gemeente van 

Hanau, die tot zinspreuk had: “De rechtvaardige zal 

groeien als een palmboom” (Ps. 92:13). 

Nadat hij zich de Latijnse en Griekse taal had eigen gemaakt, bezocht hij 

verschillende universiteiten. Van 1613 tot 1615 studeerde hij te Herborn, waar hij 

zich verdiepte in wijsbegeerte, letterkundige historie, wiskunde, geneeskunde en 

godgeleerdheid. Hierna bezocht hij nog de universiteiten van Malburg (1616-

1617), Sedan (1617-1618), Parijs (1618) en Genève (1619). Terloopt bezocht hij 

in 1619 ook nog de universiteiten van Bern en Zürich. Tenslotte ging hij naar de 

universiteit van Leiden, waar hij op 12 november 1619 werd ingeschreven als 

student in de godgeleerdheid. 

Na het houden van een “disputatio de creatione” (opbouwend wetenschappelijk 

gesprek) aan de laatstgenoemde universiteit, werd hij op 23 september 1623 

geëxamineerd door de Waalse synode en beroepbaar gesteld. In 1621 werd hij 

predikant te ’s-Gravendeel, waar hij zich krachtig inzette voor de bouw van een 

kerk. In 1636 kwam het eerste stenen kerkgebouw tot stand. 

In 1653 werd hij naar Mannheim beroepen. Nog voor zijn vertrek overleed hij op 

29 november 1653 te ’s-Gravendeel. Hij werd in de kerk begraven. 
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Hendrik Hamer was een vermogend en geleerd man. Hij verdedigde met veel 

ijver de beginselen en de leer der Reformatie. Hiervan getuigt zijn bij herhaling 

gevoerde strijd tegen de Jezuïet Landsheer. Over deze strijd verscheen onder 

andere in druk: Annotatiën (aantekeningen) tot verdediging der hervormde religie 

tegen en over sekere collatiën (vergelijkingen) of sermoenen (preken) van de 

Jesuïet G. Landsheer; Dordrecht 1646. 

 

Hendrik Hamer was gehuwd met Elisabeth Inderschmitten. Het huwelijk werd 

voltrokken op 19 november 1623 ten huize van Abraham Hamer te Hanau. 

Elisabeth overleed op 10 september 1655. In het domineesgezin groeiden dertien 

kinderen op. 

 

Het bij de brief van adeldom van 18 oktober 1607 verleende familiewapen wordt 

als volgt omschreven:  

Doorsneden: I in rood twee zilveren palen, blauw omzoomd; II in rood een 

galopperend zilveren paard. 

Helmteken: Een uitkomende ongeklede man met bladerenkrans om het hoofd en 

bladerengordel om de heupen, de linkerhand op de heup en in de opgeheven 

rechterhand een zilveren hamer. Helm gekroond. Dekkleden zilver en rood. 

 
Bronnen: De Nederlandsche Leeuw, no 9, jaargang 1984; Nederlandsch Patriciaat 1947; archief Jhr. T.J. 

Versélewel de Witt Hamer; eigen archief. 

 
 

 

 
 
 
GEEN FAMILIE? 
 

Graag wil ik even reageren op het verhaal van mevrouw M.C. Lammers-Smaal in 

de vorige uitgave van “ ’s-Gravendeel door de eeuwen heen”. Heel dikwijls krijg 

ik te horen: wij zijn geen familie van elkaar. Mevrouw Lammers zegt het dan iets 

voorzichtiger: voorzover zij weet was ze geen familie van bakker Hendrik 

Bastiaan Smaal.  

Maar zij heeft wel degelijk met bakker Smaal een gemeenschappelijke voorvader, 

al is het dan een tijdje terug. 
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De gemeenschappelijke voorvader is Bastiaan Hendriksz Smaal, geboren te ’s-

Gravendeel op 25.10.1736. Hij was gehuwd met Jaapje Moret en voorzover 

bekend hadden zij zeven kinderen, waarvan Hendrik de oudste was, geboren op 

7.5.1771. 

Dit was de grootvader van Hendrik Bastiaan Smaal.  

Het derde kind van Bastiaan en Jaapje heette Leendert, deze huwde met Dirksje 

Barendrecht. Hun jongste zoon Mels, geboren op 9.4.1819, trouwde op zijn beurt 

met Annigje Streefkerk. 

Zij kregen dertien kinderen, waarvan er maar vier volwassen werden. Eén 

daarvan, Jan, werd geboren op 6.3.1846 en trouwde met Anna Sint Nicolaas. Hun 

oudste zoon Mels, geboren op 7.2.1871 was de vader van Lucinus Smaal en dus 

de grootvader van mevrouw Lammers. 

 

Waar de bakker Hendrik Bastiaan maar drie stappen terug hoeft te doen naar de 

gemeenschappelijke voorvader, moet Lucinus er vijf doen. Maar familie zijn ze, 

al is het een beetje ver weg. 

Al deze gegevens zijn uitgebreid terug te vinden in de computerbestanden bij de 

vereniging. Voor heel veel ’s-Gravendelers en Strijenaren is daar veel te vinden. 

Men zal dikwijls verbaasd staan wie van wie familie is. 

 

Nico Bruyniks. 

 

 
HERINNERING AAN ARIA SINTNICOLAAS-ENGELS 
 

“Ik ben aan “De Kil” geboren. 

Ik zag het water stromen. 

Drie dingen troffen mijn gemoed: 

Het eerste dat ik sterven moet, 

Het tweede nog veel meer, 

Dat je nooit weet wanneer. 

Het derde trof mij bovenal: 

Waarheen ik dan reizen zal. 

De schepen vaarden voorbij. 

Ik zag het ochtendgloren, 

Ik genoot van het water elke dag. 

Vergeet het niet, eens kom je langszij.” 
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Dit gedicht, gemaakt door Aria Sintnicolaas-Engels, stond boven haar 

rouwadvertentie in Het Kompas. Zij leefde van 4 januari 1914 tot 25 augustus 

2004 en was sinds 1999 weduwe van Leendert Jan Sintnicolaas 

 

Aria Sintnicolaas was een hele goede verteller. Wie haar kende, wist dat ze een 

scherpe tong had, maar ook een groot rechtvaardigheidsgevoel. Ze heeft veel 

verhalen over vroeger verteld aan de werkgroep Volksverhalen. 

Zoals: 

 

 “Als kind woonde ik aan de Kil, in het huis van mijn grootmoeder.  

Wij zwommen ook in de Kil. Wanneer ik heb leren zwemmen weet ik niet, maar 

ik was nog jong. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik in de Kil lag. 

Mijn grootmoeder had een buurman die parlevinker was, een winkelier die zijn 

waren in een grote boot had en verkocht aan schepen die voorbij voeren. Het was 

Pauw Seip. Hij was ook voorzanger in de Hervormde kerk. Hij was mijn grote 

vriend. Ik mocht, voor ik naar school ging, altijd meevaren met zijn boot. Hij was 

ook vriend van mijn vader geweest. Zijn zoon Maarten heeft bij mijn vader op de 

boot gewerkt als knecht. Zo heeft hij het schippersvak geleerd. 

Bij Pauw Seip ben ik een keer van boord gevallen, waarna ik naar de kant ben 

gezwommen. Ik was toen vijf jaar.  

Pauw Seip bracht me bij mijn opoe en zei: “Vrouw De Man, ze is kopje onder 

gegaan, maar ze krabbelde uit zichzelf naar de kant; ze is niet bang in het water. 

Ze is blijven drijven op d’r jasje.”  

Mijn grootmoeder schrok natuurlijk heel erg. 

Zo’n winkelbedrijf te water was heel 

bijzonder. Ik mocht Pauw Seip helpen met het 

dragen van de dozen de dijk op en af naar de 

winkel naast ons. “Laden en lossen”, noemde 

hij dat. 

Na afloop kreeg ik dan een zwarte brok van 

hem. Dat is een prettige herinnering. 

Als kind kregen we weinig te snoepen. Er was 

niet veel geld. Maar mijn grootmoeder kon 

zelf snoep maken, dat waren die zogenaamde 

zwarte brokken. Die lijken een beetje op 

Haagse hopjes, maar zijn donkerder bruin van 

kleur. 

Ik zie mijn grootmoeder ze nog maken. Eerst 

deed ze kristalsuiker met stroop in een pan en 
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kookte die materialen tot het één massa was. Dan gooide ze die massa uit op een 

metalen blad. Als de massa een beetje dik werd, ging ze het trekken, steeds 

verder, tot de massa een lange, dunne sliert was. Dan werd die sliert in stukjes 

geknipt met een gewone schaar. Het moest dan snel gebeuren, terwijl het nog 

zacht was, want als de substantie te hard werd, kon je er niet meer in knippen. Je 

kon je handen er wel aan branden, want het was nog heet. Grootmoeder zei dan: 

“Ieder aan één kant”, en dan knipten we samen. 

Als grootmoeder een goede bui had, dan deed ze er kaneel door, dan had je 

kaneelbrokjes. Kaneel was duur, dus waren kaneelbrokjes een nog grotere 

traktatie. Wij vonden het heerlijk. Tegenwoordig maakt niemand die 

heerlijkheden meer, maar af en toe kun je ze nog op de markt kopen. 

Wilde je lichtere brokken hebben, dan moest je langer met je handen trekken, dan 

kwamen er lichtstreepjes in de brokjes. 

Af en toe voelde grootmoeder met haar vuist of de brokjes al genoeg afgekoeld 

waren. 

Pauw Seip had dus ook zulke brokken en hij gaf me er altijd een als ik hem had 

geholpen. 

We waren arm, dat kan ik wel zeggen, want mijn twee zussen en ik, wij drieën 

dus, moesten samen doen met één paar schoenen. Dat kon natuurlijk niet, want we 

hadden alle drie een verschillende maat. Leuntje was zes jaar ouder dan ik en 

Sjaan vier. Toch moest het. Doordeweeks hadden we geen schoenen nodig, dan 

konden we op klompen lopen, maar op zondag moesten we schoenen aan, 

tenminste als we naar de kerk gingen, want in de kerk mocht je niet met klompen 

komen, dat maakte teveel lawaai. 

Ik was zes jaar ongeveer en ik zou met mijn grootvader naar de kerk gaan. Ik 

huilde, want de schoenen waren me veel te groot. Mijn grootmoeder zat daar niet 

mee, ze gaf me dikke, zelfgebreide kousen aan en deed kranten in de schoenen. 

Toen kon ik erop lopen en de riempjes konden goed dicht. 

Zo kon ik met grootvader mee naar de kerk. Binnengekomen, zag ik mijn grote 

vriend Pauw Seip, onze buurman. Ik begon meteen naar hem te zwaaien en te 

roepen: “Hé, Pauw Seip.”  

Hij keek op, zag me en begon terug te zwaaien. Ja, hij was een goeie ouwe vader. 

Hij voelde aan dat hij niet net kon doen alsof hij me niet zag, ook al is het in de 

kerk gewoonte dat de mensen stil en ingetogen zijn.  

 

Leen, mijn man, ging bij de EHBO. De arts die EHBO-lessen gaf was dokter De 

Haas. Deze zou chirurg zijn geweest als hij geen last van zijn rug had gehad. Hij 

droeg een korset; dat weet ik omdat mijn man zo intiem met hem omging. Hij is 

40 jaar hier geweest. 
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Dokter De Haas was een man vol humor. Tijdens een EHBO-cursus die gehouden 

werd in de christelijke school had hij het over een wandelende nier. Aagje 

Liefaard, die tegenover die school woonde, vroeg hem: “Dokter, wat is een 

wandelende nier?” 

Hij antwoordde: “Je vader, op zondag als hij naar de kerk gaat.” Dan moet je 

natuurlijk wel weten dat haar vader Reinier heette en altijd Nier genoemd werd.  

Hij was een man die niet van schijnheiligheid hield, ik ook niet en ik durfde het 

wel tegen hem te zeggen als ik het niet met hem eens was. Anderen hielden hun 

mond. 

Commandant Van Dam van de Rode Kruiscolonne heeft sloten koffie bij mij 

gedronken. Hij zag iets in mijn man en wilde dat deze zich aansloot bij het Rode 

Kruis. Dat heeft Leen dan ook gedaan. Het was in de tijd dat mijn man in het vlas 

werkte. Daardoor had hij vaak vuile handen die moeilijk schoon te krijgen waren, 

landarbeidershanden. 

Op een keer had Van Dam tijdens een Rode Kruisvergadering een opmerking 

gemaakt over zijn handen. Leen kwam boos terug van die vergadering, maar die 

boosheid was gauw over, omdat hij inzag dat de commandant gelijk had. Van 

Dam had gezegd: “Als je een patiënt gaat verzorgen, moet je schone handen 

hebben.” Hij gaf daarbij ook de tip hoe de handen schoongemaakt konden 

worden: “Zijn je handen met gewone zeep niet schoon te krijgen, dan moet je 

bleekwater gebruiken en je handen daarna meteen invetten.” Alle deelnemers 

kregen een nageletui. Vanaf die tijd is mijn man zuinig op zijn handen geworden. 

Hij ging meedoen aan cursussen en oefeningen. Daar deden behalve mannen ook 

vrouwen als Riek Groenewoud en Jopie Mol aan mee. Vrouwen mochten wel lid 

van de vereniging zijn, maar mochten geen lange broek dragen, tenminste niet in 

het begin. Ik zei tegen commandant Van Dam: “Ik begrijp niet waarom jullie de 

vrouwen geen broek aan laten trekken. Ze zitten gehurkt, met hun rokken 

omhoog, ik kijk zo tegen hun vlindertje aan.” Vooral bij die korte rokken keek je 

al heel snel tegen de broek aan. Van Dam heeft daar over nagedacht en daarna 

mochten de vrouwen een lange broek dragen als ze dat wensten. Dat laatste zeg ik 

erbij; het werd geen verplichting. 

Ik respecteer het als mensen anders denken, maar laten zij mij ook respecteren. Ik 

werd een keer aangesproken door een jongetje dat zei: “Mijn moeder zegt dat jij 

in de hel komt omdat je een broek aan hebt.” Ik zei terug: “Zeg maar tegen je 

moeder dat het lekker warm is in de hel.” 

 

Ik ben al heel vroeg politiek actief geworden. 

Ik ben oprichtster geweest van de Rode Vrouwen in 's-Gravendeel. 
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Ook was ik oprichtster van de Federatie Hoeksche Waard. Onlangs ben ik er met 

Henk van Driel geweest. 

Ik ging naar veel vergaderingen waar mensen er niet voor uit durfden komen van 

welke groepering ze waren. Ik durfde dat wel. Ik ging staan als ik iets wilde 

zeggen en begon dan: “Ik ben mevrouw Sintnicolaas van de PvdA.” 

Ik heb vergaderd met alle gezindten. Tijdens een PvdA-vergadering, waarbij een 

maaltijd werd geserveerd, vroeg de voorzitter een moment stilte voor gebed. 

Naast mij zat een katholiek die dat heel vreemd vond. Maar ik vond het normaal 

dat je de ander in zijn waarde liet. Zo ben ik opgevoed: andersdenkenden dien je 

te respecteren.” 

 

Werkgroep Volksverhalen 

 
ONZE LEZERS SCHRIJVEN 
 

SEUTEREN 1944, door P.W. de Zeeuw 

 

Geseuterd werd er altijd, ook in de bezettingstijd. 

Weliswaar bestond er een groot gebrek aan vet 

en reuzel, maar de clandestien geperste lijnolie 

uit het vlaszaad maakte veel goed.  

Het was een tamelijk ruig gezelschap waar ik in 

het voorjaar van 1944 te gast was, hetgeen aan 

het taalgebruik (van grof tot extra grof) was te 

constateren, maar ook aan de manier waarop de 

seuters werden genuttigd. 

De pan met seuters stond midden op de tafel en daar bleef het bij, want borden en 

vorken waren niet aanwezig. Alles ging met de blote hand. Men greep een seuter 

uit de pan, legde die op tafel en sloeg ‘m met een flinke mep plat. Middels het 

schuifsysteem werd de geplette seuter naar de tafelrand gebracht, in de andere 

hand opgevangen en naar de mond getransporteerd. 

Volgens de terzake kundigen zou dit de enige oorspronkelijke juiste manier zijn 

waarop een oprechte Seuter al eeuwen zijn seuters wegwerkt. 

 

Eén der gasten, die bij het binnenkomen opmerkt: “Het is slecht weer voor de 

paerde”, is er vrij zeker de oorzaak van dat de gespreksstof de verdere avond 

hoofdzakelijk over boeren en vlasboeren gaat. 

Onder het genot van de seuters en bier vullen de verhalen de lucht waarbij de 

vrolijkheid nog wordt bevorderd doordat één van de dames een weckfles vol 
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advocaat heeft meegebracht. “Zelfgemaakte kippenbiest”, zegt ze trots, “Aaiere 

van de aaige kippen en suiker van de Peefabriek.” 

“En hoe kwam ie dan an de brandewijn?” vraagt een nieuwsgierige. 

“Gerole met een Dordtenaer voor een zakkie juin en pee. Hitler zel het wel niet 

goed vinge maar zôô’n Dordtenaer ken beter huspot ete as brandewijn drinke.” 

Denkende aan Hitler vraagt één der gasten: “Nou we het toch over slechte mense 

hebbe, hoe zou het toch met de boere gaan?” 

“Laet de boere maar dorse, die komme niks te kort. Ze krijge telerspremie voor 

het kôôlzaed en de suikerpee, dus suiker en olie genogt. Verder hebbe ze dr aaige 

tarrow, melk en butter en dan de vlasboere……die krijge ôk nog een toewijzing 

voor linnen.” 

“Lijnwaad hêêtte dat vroeger”, zegt een spotter, “maar ik heb ter nog nooit wat 

van gezien. Ik zie Bert Visser al lôôpe met een klêêd van lijnwaad om zn breeje 

rug.” 

“Een boer en een zog, die hebben nooit genog” wordt aan het verhaal toegevoegd. 

“Zo is het maar net”, zegt een der vrouwen die tot op heden nogal stil was, “Ze 

binne allemael êênder, vaste vloerbedekking op de vloer en op ter ziel, ik ken het 

wete, ik heb zeve jaer bij de boere gediend.” 

“En Jacob diende zeve jaere voor Lenaa’s en ze geleken hem daege” zegt een 

spotter. 

Maar de vrouw vervolgt: “En ze kenne ôk niet van je lijf afblijve en as de vrouw 

toevallig ziet dattie jou een klap op je kont geeft, dan krijg jij de schuld. “Onten 

del”, zegt ze dan, “je mot an die venters gêên anlaaiding geve!”” 

Naarmate het alcoholgehalte stijgt neemt de vrolijkheid toe, de voorzichtigheid af 

en de uitdrukkingen en de verhalen volgen elkaar op. 

 

Plotseling hebben ze het over een boer –achter in de Hoeksche Waard- (waarmee 

van oudsher wordt bedoeld: ver van Dordt en ver van huis, dat is het veiligst, 

want je ken nooit wete…) die een knecht aangenomen had voor een weekgeld en 

een wintervoorraad aardappels. Toen in de herfst de aardappels in de kelder lagen 

kwamen ze er achter dat het allemaal poters en kriel was, “varkesvoer”. 

“Dat was gêên afspraek”, zee de knecht, maar den boer zee: “We hebben het over 

tien mud aerepels gehad, maar niet over de grôôtte van de aerepels, daer hebbe we 

niks over afgesproke.” 

 

Op de vraag: “Jonges, wie heb ter wat te rôôke?” haalt iemand een papieren zak 

voor de dag, gevuld met shag. 

“Belze sjek, Fleur de matras”, luidt zijn aanprijzing, “altijd nog beter dan 

‘Buksjek’ van de peukies die ze van de straet oprape.” 
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Op de vraag: “Hoe kom ie dr an?” verklaart de trotse bezitter: “Gerole met een 

Rotterdammer voor twintig aerepelbonne” en hij verzucht daarbij: “We zijn niet 

allemael zôô rijk as Jaap Bliek, die heb op zijn tuinland honderde tebaksplante 

gezet en elk jaer met september as de segare rijp zijn hettie voor een jaer tebak 

genogt.” 

“Hebben jullie dat gehoord van dien boer in Wieldrecht? Die had vier pakkies 

Belze sjek in een stikkezakkie hange an het stuur van zijn fiets, die hij tegen het 

hekke had gezet en toen die terug kwam uit de waai hadde de koeie zijn sjek 

opgevrete.” 

“Oôôh, wat zieleg” zeggen sommigen en ze schateren van het medeleven. 

“Den Trekdam gaan ze ôk onder water zette”, wordt opgemerkt, “de moffe zijn 

bang dat de Engelse zelle lande achter het Kobussieshuisie.” 

“Kom niks van in”, zegt zijn buurman, “want daer weunt Leen den Boer en die 

houdt in zijn êêntjie de bevrijders tege met een jachtgeweer.” 

 

Terwijl de vrouwen bezig zijn met het recept voor advocaat begint er prompt 

iemand een lied te zingen op de wijze van “Lili Marleen”: 

 

 “Voor de poort van Rostow 

 staat een Duits soldaat 

 twêê bevrore pôôte……” 

 

Hij wordt onderbroken door de vrouw des huizes met: “Stil nou, as de plisie het 

hoort krijge we narighaaid.” 

 

De zanger wil toch zijn “aai kwijt” en vervolgt op zachtere toon: 

 

 “Hij staat te sterreve van de kou 

 en denkt, waer blijft de führer nou 

 die oôns hier hellepe zou, die oôns hier helpe zou.” 

 

“En schijt aan de plisie” voegt hij er luid aan toe en als hij zich wederom aan Lili 

Marleen poogt te vergrijpen met: 

 

 “Ga je mee naer bove 

 ga je mee naer bed. 

 Onder de wolle dekens hebbie de mêêste pret…..” 
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wordt hem door zijn eigen vrouw het zwijgen opgelegd terwijl een andere 

voorzanger zijn kans ziet en grijpt om het lied van de haverkist in te zetten: 

 

 “En toen de boer ging voeren de kippen en de gaait 

 toen vong die in de haverkist een jonge en een maaid”, 

 

waarop het hele koor invalt met: 

 

 “Hé, hebbie ‘m niet gezien, dat hêêle klaaine kereltie 

 Hebbie ‘m niet gezien Holladioooooh!” 

 

“Ik wil niemand wegjage”, zegt de gastheer, “maar denke jullie an de spertijd?” 

“Je ken nae sluitingstijd nog beter een mof tege het lijf lôôpe dan de plisie” zegt 

één der gasten waarbij hij ondersteuning geniet van zijn buurman: “Je zeg tegen 

zôô’n Duitser: “Ik mot naer de Heebamme”, dat is de vroedvrouw en daer hebbe 

ze respect voor.” 

“En voor die van oôns hebbe ze grôôt respect” zegt een ander, daarbij doelende 

op de algemeen bewonderde omvang van onze dorpsverloskundige. 

 

“Zôô, nou is het mooi genogt” zegt een dame tegen de verteller die bedenkelijk 

kijkt naar de lege weckfles waarin de advocaat heeft gezeten. 

“Jullie hebben nogal tekeer gegaan, kijk maar uit, daluk mot Kees ôk nog naer de 

Heebamme.” 

“Wie wil dr nog een bakkie Pitto?” vraagt de gastvrouw die bezig is met 

koffiezetten. 

“Oprotkoffie” zeggen er een paar en na een kwartiertje behoort ook deze 

seuteravond tot het verleden. 

Dat na het bal de gasten joelend zijn heengegaan is nu niet van toepassing. 

Stil verdwijnen ze in het donker van het verduisterde dorp zonder de al’oude 

slotzang: 

“Moeder heb gezegd dasse seuters zou beware.” 
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RAMPEN EN NAÏVITEIT 
door A. den Boer 

 

Vorig jaar bezochten wij het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk. Bij 

onze binnenkomst vielen ons meteen twee dingen op. In de eerste plaats werden 

wij door een suppoost naar de foto’s en krantenknipselmappen geleid. En ja hoor, 

de eerste foto was er een van mezelf. Toegegeven, hij was vaag en het kon ook 

een ander geweest zijn. Maar toch, het geeft even wat meer zelfvertrouwen. Het 

tweede was een rijtje boeken. Een daarvan was “Storm over Nederland” van Go 

Verburg. Half vijftiger jaren was dit een bestseller. De hoofdpersoon moest 

tijdens de 1 februarinacht zijn auto op een weg of dijk achterlaten. Hij liet het 

grote licht branden om al wadend door het water wat te kunnen zien. Toen hij wat 

later omkeek, vond hij het toch wel jammer dat zijn accu na een poosje leeg zou 

zijn. Het kwam niet in hem op, dat hij wellicht nooit meer een schroefje van zijn 

auto zou terugvinden. Dit soort naïviteit is in de rampnacht schering en inslag 

geweest. 

Toen in 's-Gravendeel de klok ’s nachts ging luiden, spoedde ook ik mij zo snel 

mogelijk naar de Kaai. Nou, daar was het, nabij het angstig hoge water, een 

drukte van jewelste. Allerlei officials deden moeite zich verstaanbaar te maken. 

De polder Bevershoek liep gevaar! Op de Kaai werd ik, met nog meer lieden, 

gevorderd. Het fenomeen ‘vorderen’ was ons niet geheel onbekend! We moesten 

zandzakken vullen. Dus gingen we die eerst bij mensen, die zakken (zaad- of 

aardappelzakken) op voorraad hadden, halen. De eigenaar zei: “Ze moeten wel 

geteld worden, want ik moet weten hoeveel ik meegeef.” Dit leek heel slim. Wist 

hij wat er nog allemaal zou gebeuren. 

Op de inmiddels aangerukte vrachtwagen gingen we naar de watertoren. Om die 

toren, die pas nog in het nieuws was, had men in de loop van de jaren vuil 

filterzand gestort. Waar de scheppen vandaan kwamen weet ik niet meer, maar we 

gingen aan de slag. Een zak, gevuld  met een paar grote scheppen zand, is 

onvoorstelbaar zwaar. Bij de eerste vracht gingen bijna al de gevorderden weer 
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mee terug. Enkele getrouwen bleven achter. We hebben nog wat zakken gevuld. 

Er was ook wel eens een pauze. Ik herinner me, dat we nog gediscussieerd hebben 

over de kracht van het water op de dijk. Die wordt bepaald door de hoogte van het 

water en niet door de breedte van de Kil. En hoog was het: ik had op de dijk 

gekeken. 

Terwijl we wat uit de wind stonden bij de dichte deur van de toren, kreeg ik 

plotseling, dacht ik, een goed idee. Ik vroeg aan de ook aanwezige employé van 

het waterleidingbedrijf of wij in tijd van nood in de toren mochten. Deze leek mij 

redelijk veilig. En wat zei de goede man? “Als het zover is dat er gevaar dreigt, 

zal ik de sleutel wel even ophalen.” Achteraf gezien was mijn idee ook niet zo 

bijster goed. Stel dat je in de toren was gevlucht, dan kon je er via de deur met 

enkele meters water ertegen niet meer uit. Dan moest je met Nederlands enige 

helikopter van de toren worden gehaald. 

De dijk in de polder Bevershoek heeft het, misschien wel dankzij onze loodzware 

zandzakken, gehouden. Toen het een beetje licht werd, hoorde ik dat het dorp was 

overstroomd. Later bleek dat de Rijkestraat, waar ik woonde, gewoon begaanbaar 

was. Maar ik ging dus maar lopend de Trekdam in om me wat op te warmen bij 

mijn (a.s.) schoonfamilie. Daar hebben we toen de koeien naar buiten gedaan. Ze 

zijn later op één na alle teruggekeerd van die vroege voorjaarsvakantie. 

We hebben ook wat huisraad hogerop gezet. Enkele dagen later spoelde het aan 

tegen de binnenkant van de Kildijk. 

Dit hele verhaal lijkt doorspekt met naïeve gedachten of handelingen. 

Daarom nog een uitsmijter. De oudere oorspronkelijke dorpelingen zullen het zich 

wel herinneren. Een man verongelukt dodelijk op zijn werk. Wat zegt zijn vrouw 

als ze dit voorzichtig aan haar komen vertellen? “Nou heb ik nog te veel brood 

genomen ook!” 

Dordrecht, 24 september 2004 

 

 

 
1954  
 

Wat gebeurde er allemaal een halve eeuw geleden in ’s-Gravendeel of met 's-

Gravendelers? 

 

- In januari overleed voormalig burgemeester  D. Roodenburg Vermaat op 

85-jarige leeftijd. 
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- In februari werd een watersnoodmonument geplaatst op de begraafplaats. 

Het monument, ontworpen door de beeldhouwer Rooiakkers uit Voorburg, 

stelt een liggende vrouwenfiguur voor, worstelend met de bruisende 

golven. 

- Besprekingen om te komen tot een dorpshuis. 

 

- In maart werden de rioleringswerken bij de Zweedse woningen in de 

Schenkeldijk aanbesteed. Er was een bedrag van ƒ 38.639,- begroot. De 

laagste inschrijver was D. van der Linden uit 's-Gravendeel voor ƒ 31.935. 

- In dezelfde maand vond de aanbesteding plaats van het bouwen van een 

woonhuis voor rekening van het gemeentebestuur ten behoeve van het 

hoofd der openbare lagere Willem de Zwijgerschool aan de Nassaustraat. 

 

- In april werd extra politietoezicht op de Kade uitgeoefend in verband met 

de verkeersveiligheid, omdat daar negen wegen samenkomen. Belang-

hebbenden werd gewezen op het reeds jaren bestaande gebod om op 

hoeken van straten niet stil te blijven staan. 

 

- In mei werd er een aanslag gepleegd op de 45-jarige aannemer A. van der 

Wiel. 

- In mei werden de eerste Zweedse woningen betrokken. 

 

- In mei kocht het bestuur van de Christelijk Nationale school voor ƒ 

12.000,- het voormalige Bewaarschooltje aan de Rijkestraat, dat als 

gebouw van gemeentewerken werd gebruikt, voor uitbreiding: een extra 

les-werklokaal en een gymnastieklokaal.  

 

- In juni kwam koningin Juliana op bezoek. Zij maakte een rondrit door het 

dorp en liet zich voorlichten over de aangerichte schade tijdens de 

watersnood en de herstellingen. 

 

- In juli werd de gasfabriek aan de Gorsdijk ter sloop aangeboden. De 

hoogste inschrijver was N.V. Struick te Rotterdam voor ƒ 2350,-, de laagste 

inschrijver was Hoogvliet uit Maasdam voor ƒ 1000,-. 

- In dezelfde maand overleed te Strijen op 73-jarige leeftijd de heer J. van 

Dommelen, oud-hoofd der openbare school van de Schenkeldijk en tot zijn 

pensionering hoofd van de Openbare lagere school 1. 
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- In augustus vergaderde een comité dat tot doel had het afscheid van 

burgemeester C. van Heesen voor te bereiden. In het comité hadden zitting: 

voorzitter Dokter F.H. van der Bijl, secretaris de heer B.C. de Mul, 

penningmeester de heer H.A.Visser en leden de heren R.L. van den Berg, 

W.B. van Gent, A. de Haas, T. Huisman, A.van Putten en wethouder C. 

van der Linden.  

 

- In september werd het wegdek van de Strijensedijk vervangen. Tijdens 

sloperswerkzaamheden ging de winkelvoorraad in de etalage van de heer 

A. Roos, onder andere bestaande uit flessen limonade, glijden. Ze gingen 

door de winkelruit en alles kwam in scherven op straat terecht. 

 

- In oktober werd aan de Noord Voorstraat een wachtlokaaltje gebouwd voor 

de passagiers van de autobussen. 

- In dezelfde maand werd door burgemeester Van Heesen een reliëf aan de 

gevel van de woning van dokter F.H. van der Bijl onthuld ter herinnering 

aan de watersnoodramp.  

- Op 30 oktober nam burgemeester C. van Heesen na 24 jaar afscheid van ’s-

Gravendeel, als 65-jarige. Hij werd geroemd om zijn nuchtere, reële, 

integere houding, iemand, die geen lof verwacht voor het werk dat hij deed 

en dat hij als vanzelfsprekend beschouwde. Over hem werd gezegd: “Hij 

had voor het ambt van burgemeester te 's-Gravendeel niet gesolliciteerd. Er 

werd op hem een beroep gedaan opdat hij een oplossing zou vinden voor 

het elektriciteitsvraagstuk in de gemeente, die toentertijd een stroomloos 

eiland in de Hoeksche Waard was. Inderdaad heeft de jonge burgemeester 

hiervoor een oplossing weten te bereiken.” 

 

- In november werden in de polder ’t Landigje Bevershoek de eerste flats in 

de Hoeksche Waard gebouwd. 

 

- In december werd in de gemeenteraad gesproken over de opleving van de 

vlascultuur: De bestaande vlasbedrijven in het landelijk gebied mochten 

blijven bestaan en mochten uitbreiden tot de aangegeven grens, maar de 

nieuwe vlasbedrijven moesten worden opgericht in het industriegebied. 

 

WvV-G 
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KENT U ZE NOG, DIE VERSJES VAN TOEN ? 
 
Soms krijgen wij de vraag voorgelegd: “Wat slaan jullie nu precies allemaal op in 

het archief van de Historische Vereniging?” Het antwoord luidt meestal: “Alles 

wat direct of indirect met ’s-Gravendeel en ’s-Gravendelers te maken heeft of 

heeft gehad.” Dus (kranten)artikelen, foto’s, boeken, dia’s, films, genealogische 

gegevens, enz. Inmiddels beschikken we over voldoende apparatuur om hier 

kopieën van te maken zodat men tijdelijk beschikbaar gestelde eigendommen 

weer snel terug ontvangt. Al de ontvangen stukken worden gerangschikt en de 

kenmerken ervan worden opgeslagen in onze verenigingscomputers. Via een 

specifiek zoekprogramma kunnen we ze dan weer snel vinden. Op deze manier 

hebben we al een flinke hoeveelheid gegevens opgeslagen waar we nu en later op 

terug kunnen grijpen bij het zoeken naar een stukje verleden over ons dorp of zijn 

bewoners en dit uiteraard in zo breed mogelijke zin. Uiteraard houden wij ons 

aanbevolen voor aanvullingen van ons archief. Mogen wij op uw medewerking 

rekenen? Een bezoekje aan “De Biesband” op een donderdag of op de eerste 

zaterdagmorgen van een maand is voldoende. Ook een telefoontje naar één van de 

bestuursleden is prima.  

Onderstaand een voorbeeld van een stukje verleden dat is opgeslagen in ons 

archief. Een mevrouw vertelde ons onlangs dat zij op zoek was naar versjes die zij 

vroeger op de lagere school zong. Haar vraag was uiteraard of wij nog iets 

hadden. Nu, dat bleek het geval te zijn. In enkele seconden spoorde onze 

computer het boekje “Kun je nog zingen, zing dan mee!” uit 1925 op, dat een 

plaatsje in ons archief heeft. Al bladerend kwamen we daar al snel liedjes tegen 

die de oudere lezers zich ongetwijfeld nog goed zullen herinneren en die er 

vroeger op school door de meesters en juffrouwen bij iedereen min of meer 

“ingestampt” werden.  

 

Beginregels van enkele versjes waren ondermeer: 

- Wien Neêrlands bloed door d’a-dren vloeit. 

- Alle man van Neêrlands stam. 

- ’t Is plicht dat ied’re jongen. 

- O schit’rende kleuren van Nederlands vlag. 

- Wij leven vrij, wij leven blij. 

- Hollands vlag, je bent mijn glorie. 

- Wij willen Holland houen. 

- Waar de blanke top der duinen. 

- Heb je van de Zilveren vloot wel gehoord. 

- In een blauwgeruiten kiel. 
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- Wie gaat mee, gaat mee over zee ? 

- Ferme jongens, stoere knapen. 

- In naam van Oranje, doet open de poort ! 

- Hoe zachtkens glijdt ons bootje. 

- In ’t groene dal, in ’t stille dal. 

- ’t Knaapje zag een roosje staan. 

- ’t Zonnetje gaat van ons scheiden. 

- Onder moeders paraplu. 

- Wordt wakker, ’t zonnetje is al op.  

- De paden op, de lanen in.  

- Langs berg en dal. 

- Een karretje op een zandweg reed.         

 

Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ongetwijfeld zal het u duidelijk zijn dat 

zo’n boekje met oude versjes een aanwinst is voor onze vereniging. Niet alleen 

deze mevrouw hebben we er een plezier meegedaan maar het is bijvoorbeeld ook 

nuttig als er eens een artikel over het schoolgebeuren in het verleden gemaakt 

moet worden. Daarom nogmaals: Mogen wij ook van u op aanvullingen voor ons 

archief rekenen ? 

 

JS 

 
EEN RONDJE DORDT  
 

De stadswandeling door Dordrecht die we op zaterdagmiddag 25 september 

maakten, begon bij de Grote kerk. 

Peter Pot legde buiten uit wat beoogd was met de wandeling: in het bijzonder 

omzien naar de links met 's-Gravendeel. 

In de Grote Kerk was het vooral Gijsbert 

de Lengh die banden met 's-Gravendeel 

had. Hij was eertijds in deze kerk 

begraven en had een niet zo grote steen 

gekregen, een steen die niet meer aan te 

wijzen is. 

Wat wel aan te wijzen was, waren de 

smokkelbankjes, waarover Peter tevoren 

had verteld: monniken moesten in het 

verleden zo lang tijdens de diensten staan, 

dat ze hun toevlucht gingen nemen tot een 
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list: kleine plankjes waarop ze ongemerkt konden zitten, zodat ze ietwat konden 

smokkelen. 

Een gouden avondmaalsstel, dat in de kerk vanuit een kluis wordt tentoongesteld, 

was door ons te bewonderen, evenals tal van mooie afbeeldingen en houtsnijwerk. 

 

We liepen naar buiten en Peter leidde ons naar het huis “Het Beverschaap”, dat 

vanouds toebehoorde aan de familie Van Beveren, die eigenaar was van onze 

polders “Landigje Bevershoek”, “Oud en Nieuw Beversoord”. De figuren in de 

timpaan zijn een bever en een schaap die samen twee wapenschilden vasthouden, 

het wapen van de familie van Willem van Beveren en dat van de familie Schaap. 

Via de Lange IJzeren brug, de Vismarkt en de Nieuwe Brug kwamen we bij de 

Oud-Katholieke kerk Sint Maria Maior, allemaal neoclassicistische scheppingen 

van de 19
e
 eeuwse stadsarchitect G.N. Itz. 

In de oud-katholieke kerk, enigszins uit het zicht omdat het als een schuilkerk was 

gebouwd, kregen we een uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van kerk en 

gemeente door de kosteres. Zij is, zo vertelde ze, getrouwd met de pastoor van de 

gemeente. Ze legde uit dat oud-katholieke priesters, in tegenstelling tot de 

geestelijken in de Rooms katholieke kerken niet celibatair behoeven te leven. 

Tot de afbeeldingen op het altaar behoort een pelikaan, die zich in de borst pikt 

om met zijn eigen bloed zijn jongen te kunnen voeden; dit is een symbool voor 

Christus. De tabernakel komt uit een kerk in Delfshaven. In het plafond is “het 

Alziend Oog” te zien.  

We vervolgden onze wandeling, liepen de Voorstraat door en maakten een kleine 

afbuiging naar de Wijnhaven, omdat aan de overkant het huis met de naam “de 

Onbeschaamde” te zien was, weer een link met  

's-Gravendeel, omdat de afbeelding van het blote 

jongetje bedacht was door mr. Abraham van Beveren, 

die met twee neven had gewed dat hij het meest 

gewaagde gevelbeeld op zijn huis durfde te plaatsen. 

Het was zelfs zo gewaagd, dat het stadsbestuur besloot 

het blote kereltje een oranje sjerp om te geven toen 

koningin Wilhelmina op tienjarige leeftijd in 1890 de 

stad bezocht.  

Het linker wapenschild toont weer het wapen van de familie Van Beveren. 

Via de Munt kwamen we in Het Hof met de Augustijnerkerk, die aanvankelijk 

kloosterkerk was. Na de grote stadsbrand in het jaar 1512 is de kerk herbouwd in 

renaissancestijl. In een grafkapel ligt Cornelis van Beveren begraven. 

Het Hof was de plaats waar in het jaar 1572 de eerste Statenvergadering werd 

gehouden. Op eigen gezag kwamen toen 12 steden bijeen, om verzet tegen de 
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Spaanse overheersing te organiseren. De steden stelden Willem van Oranje aan 

als stadhouder. Tot slot van de wandeling bezochten we twee hofjes: de Arend 

Maartenshof en de Lenghenhof, beide sinds eeuwen bewoond door oudere, 

minvermogende, alleenstaande vrouwen. Een groep regenten waakte over hun wel 

en wee.  

 

Vooral de Lenghenhof heeft raakvlakken met  

s-Gravendeel, omdat de stichter van de hof, 

Gijsbert de Lengh, onder andere eigenaar was van 

Bevershoek in 's-Gravendeel. Met de 

pachtopbrengst van zijn landerijen in de Hoeksche 

Waard kon hij niet alleen de Lenghenhof in stand 

houden, maar ook nog honderd gulden per jaar aan 

elk van de bewoners uitreiken. 

Tot zover ging het Rondje Dordrecht. Een klein 

herfstbuitje deed ons uitgeleide toen wij de 

Lenghenhof, ofwel de Regentenhof, verlieten. 

We hebben een klein deel van Dordt gezien; er 

blijft voor komende wandelingen nog veel te 

bekijken over. 

 

WvV-G 

 
 
LINUS USITATISSEMUM 
 

Het in 's-Gravendeel meest geteelde gewas, 

dat was toch beslist het vlas. 

Er werd druk gerepeld en geroot, 

veel mensen verdienden aldus hun brood. 

Het zwingelen was risicovolle arbeid, 

want menig man raakte zo zijn vingers kwijt. 

Om het vlaslint was alles begonnen, 

dat werd gehekeld en tot garens gesponnen. 

Ook al is "het vlas" voor ons dorp voorbij gegaan, 

we kunnen het nog elke zomer op het land zien staan. 

 

IvdH-A. 

 


