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Ik word in januari 89 jaar en ik denk dat ik de enige ben die nog leeft en weet hoe het tijdens de 
watersnood toeging in het Recht- en Raadhuis. Dat gebouw stond aan het oude veer en met grote 
betonnen letters stond erop te lezen: “Het Recht- en Raadhuijs”. Nooit heb ik iets  gelezen over het wel 
en wee van dat gebouw in 1953, niemand heeft dat dus opgeschreven, maar het hoort er wel bij.

Mijn man was lid van het Rode Kruis. Hij moest al heel
vroeg het huis uit op die 1e februari. We zaten de 
zaterdagavond daarvoor in zorgen over onze dochter 
Maya die op een feestje was in Piershil. Ik was echt in de 
war omdat ze maar niet terug kwam. Het was zulk slecht 
weer. Gelukkig kwam ze nog met de bus aan.
Mijn man zei: “Ik moet naar de Kaai, naar dokter Van der 
Bijl. Als jullie hier water krijgen, dan kom ik naar huis”. 
Mijn grootvader, die van beroep krammer was, 
(dijkwerker) had me vroeger geleerd dat alle  dijken wel 
gaten hebben omdat ratten en mollen gangen graven. Hij 
zei dan: “Kijk goed of er helder water uit de dijk komt, dat 

is namelijk niet erg, maar o wee als er modder water uit komt, dan gaat de dijk kapot. Daaraan moest ik 
denken toen mijn man was vertrokken en daarom ben ik in het donker, gewapend met een zaklantaarn, 
gaan kijken hoe het water eruitzag dat uit de dijk bij ons huis kwam. Krijn Kooi zag mij met de 
zaklantaarn lopen en vroeg me wat ik aan het doen was. Ik zei: “We kunnen gerust zijn, het water is 
helder, de dijk zal hier niet breken”.

Op deze foto van de Rode 
Kruiskolonne staan mijn man en 
Meijer  niet. Die waren toen zeker 
werken.

Mijn man was in der haast zijn sjaal vergeten. Ik zei tegen mijn zwager Henk die bij ons in huis woonde: 
“Ik fiets even naar de Kaai”. Mijn laarzen had ik nog aan. Ik gaf mijn man, die bezig was mensen van de 
Molendijk te helpen, zijn sjaal.

Op de Kaai stond burgemeester Van Heesen. Hij zei: “Zullen we snel naar het gemeentehuis gaan om 
de papieren voor het dorpshuis te halen?” Van Heesen, De Mul en ik hadden namelijk een commissie 
gevormd om te komen tot de bouw van een dorpshuis. Dat vonden we echt nodig. Openbare ruimtes 
voor avonden waren er voldoende in 's-Gravendeel, maar die behoorden allemaal bij tapgelegenheden. 
Ons idee was geboren toen we naar een toneelstuk in café de Hoop waren gegaan, waar Fien de la 
Mar en Jan de Clèr optraden in het toneelstuk “Onder één dak”; de burgemeester was toen opgestaan 
en had gezegd: “Kunnen jullie bij het buffet wat rustig zijn?” Wij drieën, de burgemeester, De Mul en ik, 
vonden dat het hoog tijd was om een dorpshuis te hebben zonder buffet.



De burgemeester en ik gingen samen op weg, door de Zuid Voorstraat, maar we kwamen niet ver. Ter 
hoogte van de slagerij van Flip Verkerk liepen we opeens door water. We gingen terug naar de Kaai. 
Daar was van alles te doen. De Molendijk was doorgebroken en er moest van alles georganiseerd 
worden.

Opeens zette Maarten van de Wildt twee drijfnatte kinderen achterop mijn fiets. Het waren Iesje van 5 
en Teun van 7 jaar, kinderen van Piet van Dam en Corrie Kreeft van de Molendijk.  “Wil jij die kinderen 
bij jouw kachel warmen”, vroeg hij me.
Ik nam de twee kinderen mee naar huis en zette ze in de teil. Iesje kreeg schone en droge kleren van 
me, meisjeskleren, want ik had niet anders. Hij weet het nog. Iesje is later bij Leen den Boer gaan 
werken en toen hij hier een keer vloerbedekking kwam leggen zei hij: “Weet u nog dat u me 
meisjeskleren aangaf en dat u soep voor ons maakte op het kolenfornuis?” Hij was het niet vergeten.
Die kinderen hebben heel wat meegemaakt met hun ouders. Zij woonden namelijk aan de Molendijk in 
een huis dat gebroken is.

Toen mijn man naar huis kwam, bracht hij Corrie en Piet mee. Hij had gezegd dat hij zou komen als 
hier water kwam. Dat kwam, niet van de Kildijk, maar vanuit de Trekdam. We zijn meteen begonnen 
met alles van waarde naar boven te brengen. Maya hielp ook mee. Daarna is zij naar Dordt gegaan, 
naar kennissen. Zij kon dan gewoon doorgaan met school, omdat ze toch al in Dordrecht naar school 
ging. Ze is daar 4½ week gebleven.

Wij gingen naar het Recht- een Raadhuis, het logement aan de Kil, dat geëxploiteerd werd door Piet de 
Graaff. Wij waren met ons drieën (mijn man, mijn zwager en ik) en dan de familie Van Dam met hun 
vieren, onze buren Jan van den Boogaard met hun drie kinderen, Ot Mol, die ambtenaar was van de 
gemeente, met zijn zonen Piet en Cor. (Piet is later voorzitter van de ANBO geworden) tezamen 31 
mensen.

Die nacht sliepen we met zeven vrouwen op het lit jumeau van Piet de Graaff. We konden alleen maar 
dwars op de bedden liggen. Als de vrouwen geslapen hadden, konden de mannen op hetzelfde bed. 
Het was dus wel behelpen.

Onder in het Recht en raadhuis stond zo’n 75 cm water. Dat betekende dat het water in de Kil zo hoog 
stond en dat het water de herberg binnen was gekomen.
We liepen met laarzen aan.
Overal was men bezig. Vee moest op de dijk worden gebracht. Op de dijk nabij het Recht en raadhuis 
stonden koeien en paarden vastgemaakt. Ze waren afkomstig van boerderijen, maar we wisten niet van 
welke. De dieren zouden naar Alblasserdam worden vervoerd naar een verzamelpunt van waaruit ze 
geplaatst zouden worden bij boeren.

Wij hadden ook vijf varkens samen met onze buurman Arie van Gent. 
Piet de Graaff had wel wat voorraad eten voor zijn eigen gezin, maar niet voor het grote aantal mensen 
dat bij hem verbleef. Hij ging daarom op eten uit met zijn vrachtauto die op het oude veer stond. Hij 
scharrelde aardappelen en zuurkool op.

Ik was kok en ik kookte eten op de hoge potkachel met het stookgat stamppot zuurkool.
Ik moest eerst op een grote pan uit, want de pannen die er bij De Graaff waren, vond ik niet geschikt. 
Bij Wim Kooij, die een winkel had in potten en pannen (hij was ook nog timmerman) op de Boven 
Havendijk was een prachtige grote aluminium wasketel te koop. Ik kreeg hem zo gratis mee. Het was 
een heerlijke wasbus met goede handvatten. Trouwens, ik heb hem nog. Eerlijk gekregen. Die “pan” 
heeft me toen zo’n dienst bewezen.

Dokter Van der Bijl kreeg eten van het Zweedse Rode Kruis; er werden zakken met wit brood op de 
Kaai uitgegooid. Van dat brood werd gegeten door de mensen op het crisiscentrum in het doktershuis, 
maar wij kregen er ook van.

Dokter Van der Bijl kwam bij ons om te zeggen dat wij niet meer geëvacueerd konden worden en 
daarom maar moesten blijven. Er was geen stroom, geen gas en geen water. Het fonteintje boven 
konden we niet gebruiken. Water was er natuurlijk volop, maar dat was besmet door de kadavers. 
Dokter van der Bijl drukte ons op het hart om, als we water gebruikten, we dat eerst zouden koken. Hij 
gaf ons tabletten om het water te ontsmetten.



We kregen ook DTT van de dokter, hij was zo bang voor epidemieën.
Ik herinner me nog dat ik dit poeder op het spierwitte haar van Cor Mol strooide en zei: “Cor je hebt nog 
een wittere kuif gekregen”. Hij gaf ten antwoord: “Dat kan me geen moer schelen”.
Mijn man ging met de vrachtwagen van Reinier van den Berg de polder in, over de dijken om daar 
mensen op te halen. Dat werd het eerste werk voor de Rode Kruismensen. Ze kwamen onder de 
modder te zitten.

Het water zakte, eerst dat van de Nest. Dat kwam omdat er overal vandaan brandweermannen waren 
gekomen met hun eigen brandspuit. Met elkaar hebben ze de Nest drooggemalen. Die 
brandweermannen kwamen slapen bij De Graaff. Die had natuurlijk geen slaapgelegenheid voor hen, 
maar de zaal beneden werd schoongeboend en Reinier van den Berg stortte een lading stro op de 
vloer en toen kon ieder met behulp van rode kruisdekens slapen.

Na verloop van tijd verlieten de 
brandweermannen ons weer, maar 
er is toch nog wel een aantal van 
hen gebleven om verder te helpen 
met de werkzaamheden die nodig 
waren om het dorp weer leefbaar te 
maken.

Ook 's-Gravendeelse 
brandweermannen waren bij De 
Graaff. Leen Visser en Jaap 
Kleinjan (melkboer) waren mijn 
vleugeladjudanten. Zij hielpen mij 
met het halen van eten en andere 
klussen.
Ik moest voor 65 man eten koken. 
Ik besloot broodpap te maken en 
zei tegen Ot Mol: “Jij bent 
boerenknecht geweest. Jij kunt 
melken”. Ot Mol ging daarop naar 
buiten met een emmer en molk 
zittend op een leeg bierkistje de 
koeien die boven op de dijk 
stonden te loeien, omdat hun uiers 
vol waren.

Die melk bracht hij binnen. Ik kookte van de melk en het Zweedse wittebrood broodpap. En de harde 
werkers vonden het heerlijk. Het was natuurlijk van volle melk gemaakt en lekker warm. 
De suiker moesten ze er maar bijdenken, zei ik, maar die werd niet gemist.

De grote aluminiumpan paste precies op de potkachel. De ringen werden eruit gehaald om meer 
warmte te krijgen. Als de melk kookte, moesten de ringen er weer in. Dat was wel een karwei, want dan 
moest de pan van de kachel af getild worden, de ringen op hun plaats en de pan weer terug..
Leen Visser was een echte humorist. Om de pan leeg te scheppen, moest ik op een bankje staan. Leen 
pakte de borden aan en gaf ze al ginnegappend door. Toen de pan leeg was vroeg hij: “Wie wil er nog 
aardbeien met slagroom?” Hij was grappig en we lachten erom. Dat was heel goed in die tijd van 
zwarigheid. 

Wat hebben we gelachen toen Leen naar zijn zuster Davien Visser op Zwijndrecht was geweest en 
daar een heerlijk bad had genomen en vervolgens in de schone kleren van zijn zwager terug kwam. 
Dan moet je weten dat Leen maar een klein mannetje was en zijn zwager een hele lange. Hij trok de 
lange onderbroek van zijn zwager met het elastiek tot over zijn hoofd en keek toen met zijn gezicht door 
de sluiting. Dat was toch een komisch gezicht. Wat heerlijk dat er humoristen waren. De 
brandweermannen moesten er zo daverend om lachen.

Die brandweermannen roken niet fris. Ze konden drie weken niet uit de broek, goed wassen was er ook 
niet bij. Er waren er wel die schone kleren bij zich hadden, maar ook die dat niet hadden.



Ikzelf had ook problemen, omdat ik wel voor mijn man, mijn zwager en mijn dochter een tas met kleren 
had ingepakt, maar niet voor mezelf. Elke dag heb ik mijn ondergoed bij het fonteintje gewassen en 
daarna gedroogd. Ik kon niet meer in mijn huis, omdat de enige toegankelijke opening het dakraam was 
en daar kon ik niet door. Wij woonden achter, onze buren Van de Boogaard, die voor woonden, hadden 
de mogelijkheid om met een boot via een raam naar binnen te gaan om hun spullen op te halen. Zij 
hebben hun bed via het raam naar De Graaff gebracht, met drie dikke dekens.

Ik zal je iets vertellen wat niet netjes was van me, maar ik kon het toch niet laten. Corrie van Dam 
huilde, omdat ze alles kwijt was. Zij had het koud met haar kinderen. Ik heb toen heel voorzichtig een 
deken van het bed van buurvrouw Van den Boogaard afgenomen toen ze lag te snurken en heb die 
aan Corrie gegeven.

De andere morgen was mevrouw Van den Boogaard heel boos op me. Daar kon ik wel tegen hoor. Ze 
dorst de deken niet terug te vragen van Corrie, dat had ik er wel mee bereikt.
De Graaff liet mij op het bed van zijn zoon Rinus slapen, Rinus mocht wel zolang bij hem.

Ik was bezig met schoonmaken; 
ik had een juten baal die ik in de 
Kil had uitgeboend in mijn een 
hand en een bezem in de andere, 
toen ik hoorde roepen: “Plaats 
maken voor de Jan Blanken, 
plaats maken voor Hare 
Majesteit”. Ik had er geen erg in 
dat het om de koningin ging, en 
dacht dat er plaats gemaakt 
moest maken voor een tweetal 
schepen. 

Opeens stond ze voor me, 
koningin Juliana. Ze kwam van 
de loopplank van het schip “De 
Jan Blanken” af. Ze droeg 
laarzen en een ouwe bontjas, 
was hij was al een beetje 
versleten. Ze had een hoofddoekje om haar hoofd; ik heb haar nog nooit zo goed gezien. 
Ik hoor haar nog zeggen: “Hoe is het toch zo gauw gekomen?” maar meer zei ze niet en ik had ook 
geen tijd meer om iets te zeggen, want de autoriteiten, waaronder burgemeester Van Heesen, kwamen 
met een roeiboot de haven overvaren. Zij hadden het hoge gezelschap vanaf het nieuwe veer willen 
verwelkomen, maar Juliana was op het Ouwe Veer aan land gekomen, samen met een hofdame en 
haar adjudant.

Al tijden te voren was er bericht geweest dat er een landelijk PvdA-congres zou worden gehouden in 
Den Haag. Die zou plaats vinden eind februari. Ik zei: “Jammer, maar dat kan nu dus niet”, maar Cor 
Mol en Piet de Graaff zeiden: “Ga nou maar, dan ben je er even uit.”

Ik ging met de pont naar het station van Dordrecht. En laat ik daar nu de burgemeester van Ouwe 
Tonge ontmoeten. Hij was ook op weg naar het congres, hij zat in de Provinciale Staten. Hij was naar 
het station Dordrecht gebracht en ging samen met mij met de trein daarvandaan naar Den Haag. Hij 
had veel meegemaakt en zei: “Ruim 300 mensen van mijn dorp zijn verdronken”. Ik zei dat er van 's-
Gravendeel ook een vijftig mensen verdronken waren. Het juiste aantal was toen nog niet bekend.
Samen maakten we het congres mee en toen er gezegd was dat er veel te weinig aandacht was 
geweest voor de veiligheid in de waterrijke gebieden van het zuidwesten, deed ik mijn woordje: “Dat 
hebben jullie op je geweten, jullie hebben de verhoging van de dijken wegbezuinigd”. Ik vond dat ik dat 
wel mocht zeggen. Ik heb trouwens nooit van mijn hart een moordkuil gemaakt.

Ik kwam terug bij Piet de Graaff en deed mijn plicht als hard werkster.
Zo ging ik evacuatiegeld ophalen bij Alblas aan de Boven Havendijk n° 1. Iedere evacué kon daar 13 
gulden halen. Dat was als voorschot, want naderhand moest uitgerekend worden wat iedereen tegoed 
had. Ik ging voor mijn mensen het geld ophalen. In dat huis van Alblas zat gemeentesecretaris Verhoeff 



achter een loket dat in dat huis van gezet. Ik kwam er om half twaalf, maar er stond zo’n lange rij, dat ik 
een uur moest wachten. Na mij kwam Pietje Dank met twee kinderen. Ze waren geëvacueerd en 
kwamen van hun evacuatieadres over om het geld op te halen. Het was toch zo koud op die dijk, zeker 
voor die jonge kinderen, dat ik zei: “Kom Pietje, jij mag wel vóór hoor.”

Precies om half één was ik aan de beurt. Maar wat gebeurde er? Verhoef zei: “Half één, hoogste tijd 
mevrouw Sint Nicolaas, het loket is dicht.” Hij wilde mij en de mensen die na me kwamen niet meer 
helpen. En dat terwijl we al zo lang in die kou op ons beurt hadden moeten wachten. Gelukkig hielp 
Koops me toen. Of de mensen die na me kwamen ook door hem zijn geholpen weet ik niet eens meer, 
ik ging snel met het geld terug. Er was nog zoveel te doen. Ik herinner me nog dat ik mijn fiets had 
neergezet tegen het huis van kaasboer Zuiderent, die woonde tegenover het café. Op de Boven 
Havendijk kon je fietsen en ik had haast.

Dokter van der Bijl had een zoon, Flipje. Die jongen had een stepje. En weet je wat? Hij kwam met zijn 
stepje naar het Recht en Raadhuis toe met op het plankje een grote kaas en twee rookworsten. Hij 
vroeg daar:  “Is mevrouw Sint Nicolaas hier?” Ik was er en ging naar hem toe. Hij zei: “Ik heb wat voor 
u”. Ik kreeg de kaas en de twee worsten, moest hij van zijn vader brengen. Leuk hè. Flip is later 
geëmigreerd.

Ouwe Pleun Sint Nicolaas had last van zijn maag. Hij kwam de trap op en vroeg me: “Aria heb je een 
kopje thee voor me? Ik zei: “Kom boven, je krijgt een koppie thee en nog een beschuit erbij ook.”

Wie het nodig had kreeg een borreltje bij De Graaff. In die tijd schonk hij steeds gratis borreltjes voor de 
mannen die zo in touw waren. Wie een hele fles meenam, betaalde ervoor, maar zo af en toe een 
borreltje vond hij meer een vriendendienst.
Piet de Graaff deed in zijn eigen borreltje altijd een paar druppels Cats-elixer en daarom kreeg hij de 
bijnaam Piet de Cats. Hij was een eerlijk man, hij wilde zelfs niet betaald worden voor het eten waar hij 
zo hard voor had moeten scharrelen. Wij konden hem van onze 13 gulden betalen, maar hij wilde het 
niet aannemen.

Ik liep over de Havendijk om eten te halen. Bij de bierbrouwerij liep een fotograaf uit Dordrecht, die ik 
kende, omdat ik bij hem avondschool had gedaan. De man keek me aan en schrok toen ik zei : 
“Meneer Leijendekker”. Hij zei: “Mevrouw Sint Nicolaas, u stond bij de vermisten”. Hij had me verward 
met mijn schoonzuster uit Borneo.
Die schoonzuster heb ik moeten identificeren.

Verbree, de adjudant van politie stond op een dag onder aan de trap bij het Recht- en raadhuis en 
vroeg naar mijn man: “Is Sint Nicolaas hier?” 
“Nee, mijn man is er niet”, gaf ik ten antwoord.
“Waar kan ik hem vinden?”
“Hij is met Reinier van den Berg de polder in, maar kom boven Verbree”. 

Boven zei hij: “Ik vermoed dat ze uw schoonzuster en haar dochtertje (dat zei hij, hoewel het haar 
kleindochtertje was) van 4 jaar gevonden hebben. Ik denk wel dat ze het zijn, maar moet het zeker 
weten. We kunnen ons geen fouten permitteren. Wilt u kijken, zou u het durven? Wilt u met agent Kees 
de Graaf mee om te kijken?”
“Ja, waarom niet, even mijn jasje aan en dan ga ik mee”, antwoordde ik.

In het Groene Kruisgebouw aan de Gorsdijk lag een grijs zeil op een verhoging. Het zeil werd opgelicht 
en toen zag ik Gré met Annie. Annie lag tegen Grés schouder aan. Het meisje had haar lipje naar 
binnen, zoals ze altijd deed als ze een standje had gekregen en verdrietig was. Ik word er nog 
emotioneel van als ik eraan terugdenk.
Verbree klopte me op mijn schouder. 

Ik heb het er heel moeilijk mee gehad toen ik thuis was. Iedere keer thuis zag ik die gezichtjes. Gré kon 
altijd zo lekker lachen. Ze was een grote vrouw met een wat grof gezicht dat nu was opgezet vanwege 
de verdrinking.



Er was veel te doen in die tijd.
Commandant van het Rode Kruis Van Dam ging met mijn man, Overdulve en Thijs Tak pakketten 
uitdelen bij de mensen. In die pakketten zaten onder andere handdoeken. Ik heb ook zo’n pakket 
gekregen, maar de handdoeken nooit gebruikt. Dat kon ik niet.
Ik zat in het rampenfonds met Hannes Kranendonk en heb als rode vrouw gevochten voor de mensen, 
dat mag je weten. Want als lid van het rampenfonds moest je mensen bezoeken en zien of ze recht 
hadden op pakketten of uitkeringen.

Na verloop van tijd was het water zo gezakt dat ons huis leeg kwam. Mijn man is toen op zijn eentje het 
huis gaan schoonscheppen. Hij wilde mijn hulp niet. Het was echt een puinzooi.
Ik liep als ik de hond uitliet, over de Kildijk en de hond bleef elke keer bij de ijzeren trap staan.
Daar stopte hij alsof hij wilde zeggen: “Wacht maar af”. 

Later kreeg ik een klein idee wat mijn man allemaal was tegengekomen in huis. Hij had namelijk alle 
troep op het bleekveldje gegooid. Daar lagen dan al mijn weckflessen waarin ik de geweckte bonen en 
andere groenten had gedaan, in stukken. Die weckflessen hadden op de planken van de kelderkast, 
voorheen bedstee staan. Alles was gaan drijven. De aardappelen verrot. 
Ik mocht pas komen toen het huis beneden schoon was. Schoon was het wel, maar er had één meter 
vijfenzeventig water in de kamer gestaan. Het behang was, nou ja, gaan zwemmen.
Mijn tekst was verdronken: “Nooit werd de vrijheid zo duur gekocht of ze was meer waard.” Die tekst 
heb ik later nageschilderd op stenen, ik vond hem te belangrijk om in de vergetelheid te laten.
Mijn man had ook onze aluminium wasbus schoongemaakt. Met veel moeite slaagde hij erin om het 
kolenfornuis weer aan de praat te krijgen met houtjes en wat kolen. Op de til hadden we nog droog 
hout.

Hij zette de waspan met water op het fornuis en ging naar Piet de Graaff om te eten. Na het eten zei hij: 
“Ik heb een verrassing. Kom maar mee”. 
Ik ging mee. Mijn man schonk het water uit de wasbus in de teil en ik heb zo lekker gebaad in de teil! 
Wat was dat heerlijk in dat warme water dat mijn man had opgewarmd. Daarna kon ik weer lekkere 
schone kleren aantrekken uit de linnenkast, die boven stond. Het was feest, wil je dat wel geloven.
Ik heb dikwijls gedacht: “God gaat naast me”. 

Ik ben door mijn grootmoeder opgevoed; wat maakt een mens veel mee.
Mij is wel eens gevraagd: wat was erger, de tweede wereldoorlog of de watersnood. Ik moest er wel 
over nadenken, maar wist daarna wel het antwoord: de watersnood was het ergste, want die overviel 
ons in een donkere nacht, terwijl je de oorlog kon zien aankomen.

Die watersnood was toch zo erg; mensen waren hulpeloos op zolders en daken en marinemensen 
moesten keihard werken om mensen van daken en zolders af te halen.
We kwamen dus weer in ons huis te wonen. Uit het huis was het water weg, maar onder ons huis nog 
niet. We hoorden onder de planken het water klotsen. Het zat onder nog vol modder. De riolering zat 
ook vol met modder. Slecht voor mijn reuma.

De verdronken mensen van ons dorp werden eerst begraven in Dubbeldam, omdat het kerkhof hier 
onder water stond. Maanden later werden ze herbegraven. Dat was een plechtige gebeurtenis waar het 
Rode Kruis een taak in had.

Jopie Mol, een lid van het Rode Kruis, stond op een kruispunt om mensen de weg te wijzen. Ze was in 
uniform. De commissaris van de koningin wilde haar voorbij rijden, maar ze hield de auto tegen en zei 
welke kant er op gereden moest worden. De commissaris zei dat hij wist hoe hij moest rijden, want hij 
had een kaart, maar Jopie zei, dat hij alleen de weg mocht rijden die zij aangaf, hoe belangrijk hij ook 
was. Ja, Jopie was niet zo bang uitgevallen.

We hadden onze hoop op een dorpshuis opgegeven toen de watersnood kwam. Maar het landelijk 
rampenfonds keerde f 58.000 uit voor de bouw van Concordia. Dat was de eerste aanbetaling voor dat 
gebouw. De Mul zei: “Ga jij het maar halen. Dat geld zit in jouw tas veilig, want wie verwacht er nu zo’n 
groot bedrag in een damestas”. 


