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100 jaar thuis in de Hoeksche Waard. Verdeeld over tien decennia 
ontvouwen de verhalen, interviews, anekdotes en foto’s de ontwikkeling van 
het wonen in ‘de zonnige voortuin van Rotterdam’. 

Velen hebben zich jarenlang ingezet voor goede sociale volkshuisvesting 
in de Hoeksche Waard. In de interviews vindt u vooral de nuchterheid, het 
plezier en het enthousiasme waarmee zij zich daarvoor hebben ingezet. 
Dankzij deze inzet kan HW Wonen in 2014 het eeuwfeest vieren. Hoewel haar 
kerntaak de sociale huisvesting is, wordt in dit boek het begrip wonen in 
een bredere context geplaatst. Ook de geschiedenis en het landschap van 
de Hoeksche Waard hebben immers hun invloed op het wonen. 

Ons wacht een mooie uitdaging 100 jaar toekomst verder vorm te geven. 
Vooral met het vizier gericht op Vitaal wonen in een aantrekkelijke woon- 
en werkomgeving. Dit doen we samen met andere partijen en houden 
daarbij een scherp oog op de ontwikkelingen om ons heen. Eigentijds en 
eigenzinnig gaan we de volgende 100 jaar tegemoet.
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5Voorwoord

Voorwoord
100 jaar thuis in de Hoeksche Waard is de treffende titel van dit boek, 
samengesteld naar aanleiding van een eeuw sociale huisvesting.

Op de tijdlijn van de lange en turbulente geschiedenis van de Hoeksche 
Waard is honderd jaar een korte periode. Dat neemt niet weg dat het een 
periode is waarbij door velen met elan en enthousiasme is gewerkt aan 
goede en betaalbare sociale huurwoningen. En daarmee ook aan de  
verdere ontwikkeling van de Hoeksche Waard in totaliteit. 

Centraal staat 100 jaar wonen. In tien decennia nemen de verhalen u mee 
en ontvouwen de ontwikkeling van het wonen. Uiteraard worden ook de  
geschiedenis en het boeiende landschap in de verhalen meegenomen,  
omdat die rechtstreeks van invloed zijn op het prettig en aangenaam wonen.

Het begon in 1914 met de oprichting van woningbouwvereniging Volksbelang 
in Oud-Beijerland. In de daarop volgende jaren ontstonden er ook in 
meerdere dorpen woningbouwverenigingen. Na honderd jaar is er nu 
één corporatie: HW Wonen. Dit is mogelijk gemaakt vanwege de goede 
onderlinge samenwerking en diverse fusies.

Dankzij die samenwerking zijn er nu een eeuw later zo’n 10.000 huur-
woningen, diverse woonzorgcentra en maatschappelijk vastgoed. In 2014 
bieden wij als woningcorporatie ongeveer aan dertig procent van de  
Hoeksche Waardse bevolking onderdak.

Veel inwoners en direct betrokkenen op volkshuisvestingsgebied hebben 
hun medewerking verleend aan de totstandkoming van dit unieke boek.  
Wij bedanken hen via deze weg graag voor hun inspirerende, stimulerende 
en constructieve bijdrage. 

Namens iedereen die 100 jaar volkshuisvesting mogelijk heeft gemaakt, 
wensen wij u veel leesplezier toe. 

Ben C. Pluimer Willem van Hassel
Directeur-bestuurder Voorzitter Raad van Commissarissen

15 mei 2014

Willem van Hassel Ben Pluimer
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Inleiding

Een boek maak je alleen als het nieuwswaarde biedt. Wij vinden dat die er is: 
een eeuw sociale volkshuisvesting in de Hoeksche Waard. Hoewel de kerntaak 
van HW Wonen de sociale huisvesting is, wordt in dit boek het begrip wonen in 
een bredere context geplaatst.

Dat HW Wonen het 100-jarig jubileum kan vieren is te danken aan 
de inzet van vele mensen. Notabelen en vrijwillige bestuurders van 
diverse woningbouwverenigingen hebben zich jarenlang ingezet om 
te zorgen voor goede woningbouw en sociale volkshuisvesting in  
de Hoeksche Waard. Voor de kleine woningbouw verenigingen in de 
dorpen en buurtschappen werd dit in de naoorlogse jaren steeds  
lastiger. De privatisering en samenvoeging van deze verenigingen 
is dan ook een goede ontwikkeling geweest. Hierdoor kon er beter 
en efficiënter worden gewerkt. Bijna 100 jaar na de oprichting van 
de eerste woningbouwvereniging zijn in 2010 diverse verenigingen 
opgegaan in één woningcorporatie: HW Wonen.

In hoopgevende economische omstandigheden heeft de ontwikkeling 
van sociaal ondernemerschap jarenlang een grote vlucht genomen. 
Helaas is daarin de laatste jaren een kentering gekomen vanwege  
incidenten en excessen. Inmiddels staat de Haagse politieke baro-
meter op slecht weer. Soms lijkt het wel of alle woningcorporaties 
over een kam worden geschoren en een hele sector de dupe wordt 
van die excessen. Wij vinden dat onterecht. Juist in onze lokale  
activiteiten is er veel waardering voor de prestaties. Het lijkt of de 
landelijke politiek het contact met die werkelijkheid is kwijtgeraakt. 
Nieuw beleid houdt voor huurders per saldo een verslechtering in: 
stijgende woonlasten, terwijl hun draagkracht niet toeneemt. Voor ons 
als woningbouwcorporatie blijft het dagelijks werk, het contact met 
en de waardering van onze huurders, van doorslag gevend belang.  
Met de verhalen in dit boek laten wij zien wat er in de Hoeksche 
Waard gepresteerd is. 
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Feiten en cijfers zijn nuttig voor de statistieken, maar herinneringen spreken 
meer tot de verbeelding. U gaat daarom veel persoonlijke ervaringen  
en anekdotes lezen. Bemerk vooral de nuchterheid, het plezier en het  
enthousiasme waarmee de vele vrijwilligers en de professionele organi-
saties zich hebben ingezet de sociale huisvesting te organiseren en te 
realiseren. Daarnaast belichten we diverse woonaspecten door de eeuw 
heen. Een mooi verhaal vertelt over het wonen op het eiland Tiengemeten. 
Zorginstellingen geven hun visie op de ouderenzorg. U komt meer te weten 
over de monumentale boerderijen die het landschap sieren en over het 
fraaie natuurlandschap van de Korendijkse slikken. Veel ervaringsverhalen 
komen voorbij; ze gaan over wonen in een oud straatje, overleven in de 
oorlog en herinneringen aan de Watersnoodramp. Enthousiaste vrijwilligers 
van historische verenigingen vertellen over de geschiedenis van hun woon-
gebied. Zij zetten zich in om de historie van de Hoeksche Waard levend te 
houden. 

100 jaar thuis in de Hoeksche Waard is uw aandacht waard. Het boek geeft 
een overzicht van een tijdperk waarin toenemende welvaart en woning-
behoefte hand in hand zijn gegaan. 
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Van Romeinse handelsregio 
tot Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard zoals wij die nu kennen is eigenlijk nog maar een relatief 
jong gebied. Voor het ontstaan ervan heette het de Groote of de Hollandse 
Waard. Door de verwoestende Sint Elisabethsvloed van 1421 wijzigde het 
gebied drastisch. Na die watersnoodramp waren grote delen van het land 
overstroomd, dorpjes verdwenen in het razende water en ook kreken en 
waterlopen waren compleet veranderd. Daarna werd langzaam maar zeker 
weer land teruggewonnen op het water. Rond 1440 begon men serieus met 
het inpolderen van het nieuwe land, dat later de Hoeksche Waard zou gaan 
vormen.

Romeinen zetten regio ‘op de kaart’
De geschiedenis van de Hoeksche Waard gaat echter nog een stuk verder 
terug. Voor de komst van de Romeinen woonden en leefden hier al mensen. 
Anno 2013 heeft de Hoeksche Waard zo’n 85.000 inwoners en in de streek 
zelf spreekt men nog steeds over een relatief dunbevolkt gebied. Dit aantal 
is echter enorm bij wat de Romeinen destijds aantroffen aan bewoners. 
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Er woonden vooral vissers en boeren. Met hun komst nam de handel toe 
waardoor de Hoeksche Waard uitgroeide tot een gebied van aanzienlijk  
belang. De Romeinen beschermden de handelsroute meestal goed.  
Sommige deskundigen vermoeden zelfs dat de streek van strategisch  
militair belang is geweest. Vast staat dat er in de buurt van waar nu  
Maasdam ligt, ooit een grote Romeinse nederzetting was. Luchtfoto’s duiden 
hier ook op de aanwezigheid van een door de Romeinen gegraven kanaal. 
Na het vertrek van de Romeinen raakte de streek in verval. Aan het einde 
van de vierde eeuw werden waterkeringen en andere publieke werken 
minder onderhouden. Mede hierdoor steeg het water. Veel mensen trokken 
weg en alleen op de hoger gelegen gebieden bleven kleine dorpjes achter.

Groote of Hollandse Waard
Pas rond de tiende eeuw leefde de streek weer op. Mensen vestigden zich 
op de hoger gelegen delen. Langzaam maar zeker ontstonden terpdorpen 
en her en der in het land verschenen kleine kasteeltjes: de motte-kastelen. 
In de praktijk waren het meer versterkte woontorens. In de dertiende eeuw 
werden meer bedijkingen aangelegd en tegen het einde van deze eeuw 
had de Groote Waard echt vorm gekregen. Tot dit gebied behoorde overi-
gens ook de stad Dordrecht. Het ging bijna een eeuw lang economisch 
behoorlijk voor de wind, onder meer door de turfwinning en de graanteelt. 
Turf is gedroogd veen en deed vele eeuwen dienst als brandstof, totdat het 
door kolen werd verdrongen. De Sint Elisabethsvloed maakte met geweld 
een einde aan de Groote of Hollandse Waard. Hele dorpen verdwenen door 
deze ramp van de landkaart, zoals het dorp Broek, ruwweg gelegen tussen 
Strijen en het huidige Mookhoek. De naam Broekseweg herinnert nog aan 
het ‘verdronken dorp’. Volgens recente en betrouwbare schattingen verloren 
waarschijnlijk zo’n 2.000 mensen het leven tijdens de Sint Elisabethsvloed. 

De Hoeksche Waard: een nieuw begin
Het ontstaan van de huidige Hoeksche Waard markeerde feitelijk ook een 
nieuw begin na de Sint Elisabethsvloed. Stap voor stap werd het hele ge-
bied opnieuw ingepolderd. De polder Oud Korendijk ontstond in 1439 en als 
laatste werd de Eendrachtspolder in 1653 bedijkt. In de eeuwen die volgden 
werden eigenlijk alleen nog relatief smalle stroken grond ingepolderd.  
Dit waren dan vooral gebieden langs het Hollands Diep en het Haringvliet. 
De landbouw bleef een belangrijke rol spelen in de streek.  

het ontstaan
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Maar ook de visserij was destijds nog niet uit beeld verdwenen. Het natuur-
bezoekerscentrum Klein Profijt van het Hoekschewaards Landschap,  
gelegen bij Oud-Beijerland langs de oever van de Oude Maas, was  
bijvoorbeeld lang in gebruik als zalmvisserij. In de vorige eeuw heeft de  
natuurvereniging het pand gerestaureerd en werd het een educatief  
natuurbezoekerscentrum. In de Hoeksche Waard van na 1700 bleef de 
agrarische sector dus belangrijk, al waren er soms wel verschuivingen 
in bedrijfsvoering en geteelde gewassen. Suikerbieten, aardappelen en 
graansoorten werden de meest geteelde gewassen na 1800. Er waren toen 
(1800-1900) ook veel kleinere boerenbedrijven, die een gemengd bedrijf 
voerden met naast landbouw wat kippen, een paar koeien en/of varkens. 
Een deel van deze mensen moest naast het eigen bedrijf ook werken in 
loondienst. In de volksmond werden dit keuterboeren genoemd.

Landbouw, drager van het landschap
De landbouw is ook nu nog de belangrijkste drager van het landschap in 
de Hoeksche Waard. Dat is eigenlijk nooit anders geweest. De akkers en 
weilanden zorgen voor het open karakter van het landschap en voor de 
kenmerkende, weidse vergezichten. Veel dorpen dankten overigens hun 
groeiende welvaart aan de agrarische sector. Een groot deel van de vorige 
eeuw stonden er twee suikerfabrieken, omdat suikerbieten rond 1900 een 
populair gewas was in de Hoeksche Waard. Beide fabrieken waren lange 
tijd ook belangrijke werkgevers. Niet alleen voor de eigen dorpen en  
omgeving, maar ook voor seizoenarbeiders die onder andere uit Brabant 
kwamen. De suikerfabriek in Oud-Beijerland sloot in 1974 haar deuren 
en werd in 1989 gesloopt. De Puttershoekse suikerfabriek werd in 2012 
gesloopt. 

Een ander belangrijk gewas in de vorige eeuw was het vlas. Dit was meren-
deels geconcentreerd rond ’s-Gravendeel. Dit dorp was tot ongeveer eind 
jaren vijftig zelfs van landelijk belang, als het gaat om het verbouwen ervan. 
De vlasboeren in ‘s-Gravendeel waren tot rond 1960 belangrijke werkgevers 
in het oostelijk deel van het eiland. Een enkele overgebleven vlasroterij  
herinnert nu nog aan de hoogtijdagen van het vlas in en rond het Kildorp.  

De aanwezigheid van oude, historische boerderijen, 
soms zelfs midden in het centrum, geeft dorpen een 
agrarisch karakter.
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In de tweede helft van de vorige eeuw won de graanteelt weer aan popula-
riteit en ook gewassen als maïs zag men steeds vaker naast uiteraard  
aardappelen, spruiten en diverse koolsoorten. In de jaren negentig van 
de vorige eeuw begon ook de biologische landbouw voorzichtig aan een 
opmars.

Nationaal Landschap
Van de ruim 85.000 inwoners in de Hoeksche Waard woont het grootste 
deel in de gemeenten Binnenmaas en Oud-Beijerland. Hierbij wordt wel 
opgemerkt dat Binnenmaas, net als overigens Korendijk en Cromstrijen een 
fusiegemeente is. Oud-Beijerland is, als het puur om inwoners van dorps-
kernen gaat, eigenlijk altijd het grootste dorp geweest. Het oude gedeelte, 
met zijn statige oude panden met soms hoge gevels, heeft dan ook veel 
meer een stadse uitstraling. De andere dorpskernen zijn meer herkenbaar 
als landelijke dorpen. De aanwezigheid van oude, historische boerderijen, 
soms zelfs midden in het centrum, geeft dorpen een agrarisch karakter.  
Een goede twintig jaar geleden had de Hoeksche Waard zo’n 80.000 
inwoners. Vanaf begin jaren negentig zijn er dus toch ruim 5.000 inwoners 
bijgekomen. In de jaren zestig en zeventig maakten verschillende dorpen 
een behoorlijke groei door. Dit kwam vooral doordat er in die periode veel 
mensen vanuit steden zoals Rotterdam, Dordrecht, maar ook Den Haag 
naar het platteland verhuisden. 

Sinds 2006 is de Hoeksche Waard één van de 20 Nationale Landschappen 
die ons land rijk is. Dit is vooral te danken aan de inzet van veel verenigingen 
en bewoners en dan met name natuurvereniging het Hoekschewaards 
Landschap. Het gebied heeft dit te danken aan het weidse polderland-
schap, aan de unieke natuur langs de rivieroevers en de groene dijken met 
soms oude bomen. Deze oevers en dijken slingeren zich bijna letterlijk als 
een groen lint door het landschap. Natuur en de agrarische sector hebben 
samen de streek gevormd tot een landschap waarin het goed wonen is en 
waar rust en ruimte nog overheersen.

Het ontstaan van de Hoeksche Waard

het ontstaan
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Het ontstaan van de eerste 
woningbouwverenigingen

Tijdens de industriële revolutie in de 19e eeuw trokken veel burgers van  
het platteland naar de stad. Er heerste daar veel werkeloosheid terwijl in  
de stad de industrie groeide. De binnensteden van grote steden raakten 
daardoor overbevolkt. De woonomstandigheden van de Nederlandse  
arbeidersbevolking waren vaak erbarmelijk. Vaak woonden gezinnen opeen-
gepakt in sloppen en nauwe gangen waar bijna geen daglicht binnenkwam. 
Kinderen groeiden op in vervallen krotten en klamme kelderwoningen, 
kleine alkoofwoningen of afgeschotte zolders. Ook hier in de Hoeksche 
Waard was niet alles perfect.
Aan deze misstanden moest de Woningwet, ingevoerd in 1901, een einde 
maken. 

In 1913 kwam een aantal Oud-Beijerlandse notabelen bijeen. Door hun 
werkzaamheden waren ze nauw betrokken bij de moeilijke woonomstandig-
heden van veel gezinnen. Ze zagen in dat er verbetering moest komen in 
de woonsituatie van wat men toen de minder bedeelden noemde. De opzet 
was, zodra woningen ter beschikking konden worden gesteld, dat deze 
alleen maar zouden worden uitgegeven aan gezinnen die van een zeer 
bescheiden weekloon moesten rondkomen. De notabelen vormden tevens 
het eerste bestuur van de Bouwvereeniging Volksbelang en bestond uit:  
de heren J.D. Tresling, J. van de Berg, A. van Mechelen, Joh. Smit en  
A. Lodder Azn. Op 15 mei 1914 erkende koningin Wilhelmina Bouwvereeniging 
Volksbelang als Toegelaten vereeniging, uitsluitend werkzaam in het belang 
van verbetering der volkshuisvesting. 
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De notabelen, die als pioniers kunnen worden gezien, vormden het bestuur 
van de eerste bouwvereniging in de Hoeksche Waard. Alle goede voor-
nemens ten spijt, werden als gevolg van de Eerste Wereldoorlog de plan-
nen voor de bouw van de eerste huurwoningen opgeschort. Op 26 maart 
1917 besloot het bestuur over te gaan tot het maken van een bouwplan van 
tien woningen aan de Baan, nu Prins Bernhardstraat, in Oud-Beijerland. 
Hiervoor werd op 20 april 1917 1.800 m2 grond voor een prijs van fl. 0,04 per 
m2 van de gemeente gekocht. Het duurde nog tot 1919 voordat er met de 
bouw werd begonnen. De aanneemsom voor deze woningen bedroeg  
fl. 43.600,-- en voor de schuurtjes fl. 3.468,--. Op 9 december 1919 werden 
de woningen opgeleverd. De huur bedroeg toen fl. 2,75 per week, een heel 
bedrag in die tijd.

Het ontstaan van de woningbouwverenigingen

het ontstaan
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Ruim 50 jaar betrokken bij 
Bouwvereniging Volksbelang 
Oud-Beijerland
Anekdotes van Rien Vrij, secretaris-penningmeester

‘Als zoon van de sekretaris-penningmeester waren de eerste schreden binnen 
de Volkshuisvesting die van huurophaler, klachten aannemen en deze nader 
onderzoeken.’ Van vader Vrij mocht hij de huurgelden tellen en het huurregister 
netjes bijwerken. Aldus opgetekend in het boek 1914 – 1989 Bouwvereniging 
Volksbelang, ter ere van het 75-jarig jubileum. De zoon over wie geschreven 
wordt, is Barinus Vrij, ook wel Rien genoemd. Hij graaft diep in zijn geheugen 
om diverse leuke anekdotes te vertellen.

Vader Jan Vrij
‘Mijn vader was vanaf 1947 bestuurslid van de vereniging, min of meer door 
toedoen van zijn toenmalige werkgever, de heer Dirk Fonkert. Hij verrichtte 
echter al vanaf 1935 werk voor de vereniging. Toen Fonkert stopte als 
secretaris-penningmeester, droeg hij deze functie over aan mijn vader.  
En als je baas iets aan jou opdroeg, dan volgde je dat in die tijd gewoon op’, 
aldus Rien. ‘Dit soort functies werd vaak ook ingevuld door de notabelen 
van het dorp, waartoe mijn vader ook behoorde. Maar…. hij vond het ook 
heel leuk en genoot vooral van de omgang met mensen. Omdat hij ook op 
andere gebieden zich inzette voor de inwoners van Oud-Beijerland, werd 
hij in 1968 geridderd door burgemeester Aantjes. Dat was een bijzonder 
moment voor onze familie.’

Hoe het voor Rien begon
In 1953, het jaar van de Watersnoodramp en alleen daarom al een jaar om 
nooit te vergeten, vroeg vader Vrij aan Rien of hij de huur wilde ophalen. 
Zo kon hij een centje bijverdienen. Als jongen van 17 jaar kwam hem dat 
wel uit. Hij startte met het incasseren van de huur bij de eerste woningen 
gebouwd na de oorlog in de Jan van Galenstraat en de Witte de Withstraat. 
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Rien licht toe: ‘Met een notitieboek liep ik rond en tekende bij de huurders 
de huurkaart af als bewijs van betaling. ’s Avonds telde ik het geld na, want 
de boekhouding moest uiteraard wel kloppen. Daags erna stortte ik het 
geld bij de bank. In de loop van de tijd werden mijn werkzaamheden voor 
Volksbelang intensiever. Er kwamen meer woningen en ik mocht ook de 
klachten noteren. Daar maakte ik een staatje van. Dat nam ik vervolgens 
door met de timmerman, metselaar of loodgieter, net voor wie het werk 
bestemd was. Ging ik een week later weer de huur incasseren, dan kon ik 
meteen nagaan of de klachten verholpen waren.’

In hetzelfde jubileumboek staat geschreven: ‘Op 1 januari 1957 kwam B. Vrij 
in loondienst bij zijn vader en kon hij zich volledig werpen op de taak die 
vader en zoon zo nauw aan het hart lag, administratief alles goed op een 
rij zetten.’ Vader Vrij was namelijk een eigen administratiekantoor gestart, 
gevestigd aan de Oostdijk 103. Rien hield zich steeds meer bezig met de 
administratie, het ontvangen van klanten en vertegenwoordigers als ook 
het bijhouden van het huurregister. Hij werkte veel samen met Arie van der 
Ree. Deze was in loondienst als toezichthouder op het technisch gebeuren.  
Na het overlijden van voorzitter Jaap van Dijk, werd Arie gekozen tot  
voorzitter. Hij behield wel zijn functie als toezichthouder. 

In 1962 verhuisde het administratiekantoor naar de West-Voorstraat 8. In dat 
pand was ook de bank gevestigd waar vader Vrij directeur was. Een gedeelte 
werd gebruikt als kantoor voor Volksbelang en de ouders van Rien gingen er 
wonen. Gaandeweg kwam er steeds meer personeel in loondienst. ‘Ik weet 
nog goed dat Izaak Maasdam in dienst kwam voor het technisch onderhoud 
en Wim Blaak voor het bijhouden van de plantsoenen’, vertelt Rien.
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Vrij senior stopte in 1974 met zijn werkzaamheden voor Volksbelang.  
Rien nam toen zijn gecombineerde functie van secretaris-penningmeester 
over. ‘Enkele jaren later werd de functie gesplitst in secretaris en penning-
meester. Bestuurslid Cees Weeda kreeg de functie van penningmeester 
toebedeeld. Ik vond dat prima’, licht Rien toe, ‘want als secretaris had ik 
veel vaker contacten met de huurders, burgemeester en wethouders en de 
architecten. Dat vond ik heel interessant.’ 

De jaren zestig
Het 50-jarig jubileum van Volksbelang in 1964 staat Rien nog helder voor 
de geest. ‘Heel bijzonder vond ik dat de commissaris van de Koningin naar 
Oud-Beijerland kwam om te dineren met het bestuur en B&W.  
Oud-Beijerland was toen nog een klein dorp. Begin jaren zestig begon  
de groei pas goed. Veel woningwetwoningen werden toen uit de grond  
gestampt. Diverse woningcomplexen zijn tot stand gekomen door 
aannemers bedrijf Visser uit Brabant. In de Hoeksche Waard waren toen 
geen bedrijven die grote complexen konden bouwen. Brabantse arbeiders 
werden ’s morgens met bussen gebracht en ’s avonds keerden ze daar-
mee terug. In latere jaren werden veel werkzaamheden uitgevoerd door 
aannemers bedrijf Den Hartog uit ’s-Gravendeel.’

Het was de taak van de gemeentesecretaris om de woningen aan huurders 
toe te wijzen. Wie er buiten de boot vielen, waren de zelfstandig onder-
nemers’, aldus Rien. Hij vervolgt: ‘Daar werd een oplossing voor bedacht. 
Volksbelang mocht twintig woningen bouwen met eigen geld en voor eigen 
risico en mocht die toewijzen aan degenen die niet in aanmerking kwamen 
voor een woningwetwoning. Het waren de enige huizen door een aannemer 
uit Oud-Beijerland gebouwd.’ 

Het was mooi, ja, ja
‘Ik heb er geen berouw van dat ik ruim 50 jaar betrokken ben geweest bij 
Volksbelang. Het was mooi, ja, ja. Mijn vrouw Gerrie heeft mij vaak moeten 
missen. Dat wel. Onze vergaderingen hielden we in het begin bij Hotel de 
Oude Hoorn en later bij ons administratiekantoor aan de West-Voorstraat. 
Ze duurden altijd tot diep in de nacht. Nou ja, het vergaderen was wel op tijd 
afgelopen, maar het was het borreltje na afloop dat lang duurde’, verklaart Rien. 

Over de toekomst
Nog een laatste citaat uit het jubileumboek van 1989: ‘De grote verandering 
voor de toekomst is wel vanuit het Ministerie de zienswijze om korporaties 
meer zelfstandigheid te geven. Tevens wordt de korporatie gekonfronteerd 
met het dichtdraaien van de financiele kraan. Kortom, voldoende zaken om 
het hoofd koel en de ogen open te houden.’ 
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De laatste 40 jaar  
volkshuisvesting in  
oostelijk Hoeksche Waard
Voorzitter Joop Helderop blikt terug

Ruim 35 jaar is Joop Helderop bij diverse woningcorporaties betrokken  
geweest. Van 1973 tot 1996 als voorzitter van Volksbelang Puttershoek en  
aansluitend tot 2010 als voorzitter van Woningstichting De Maashoek.  
Zijn kennis over alle ontwikkelingen op volkshuisvestingsgebied is enorm. 
Positieve herinneringen heeft hij en met passie vertelt hij over zijn werk.  
Maar eerst gaat Joop naar 1916 terug, toen Bouwvereniging Volksbelang  
Puttershoek werd opgericht.

Bouwvereniging Volksbelang Puttershoek
‘In 1918 leverde Volksbelang de eerste woningen op aan de Molendijk in 
Puttershoek. Daarna lag de bouw geruime tijd stil, vanwege het ontbreken 
van financiële middelen. Uiteraard was er wel behoefte aan nieuwe huur-
woningen. In 1923 werd een tweede complex gebouwd aan de Julianastraat 
in Puttershoek. In de volksmond werd deze straat ook wel Volksbelang 
genoemd, de lege borden wijk of de jambuurt. Duidend op het feit dat de 
mensen die er woonden het niet breed hadden’, licht Joop toe. Na de oorlog 
verschenen er in deze straat nog twaalf woningwetwoningen. In 1948  
verhuisde het gezin waar Joop deel van uitmaakte naar een van deze 
huizen. Als jongen kreeg hij mee wat er aan problematiek op woninggebied 
aan de hand was. In 1964 betrok hij een eigen woning in Puttershoek en 
acht jaar later verhuisde Joop met zijn gezin naar een nieuw gebouwde 
huurwoning. Voor het eerst een huis met centrale verwarming op aardgas. 

Het voorzitterschap was aanvankelijk liefdewerk 
oud papier, zoals Joop het vertelt.
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Het was toen dat Jan Gravendeel, toenmalig voorzitter van Volksbelang 
Puttershoek, aan de deur kwam met de vraag of Joop voorzitter wilde  
worden van Volksbelang. Joop begon als bestuurslid, omdat hij niet wist of 
het wel iets voor hem zou zijn. Echter, na één jaar nam hij al de voorzitters-
hamer ter hand. Het was de start van, wat later bleek, een heftige en 
roerige periode in de volkshuisvesting met diverse fusies en veranderend 
beleid. 

Stichting Corporaties Hoeksche Waard
Het voorzitterschap was aanvankelijk liefdewerk oud papier, zoals Joop het 
vertelt. ‘Ik had met de andere zes leden van het bestuur een goede band. 
Er moest veel geregeld worden en alles ging op basis van vertrouwen.’ 
Joop werkte mee aan het oprichten van de Stichting Corporaties Hoeksche 
Waard, waar hij ook voorzitter van werd. Regels veranderden bij het Rijk.  
Zowel gemeentes als corporaties bouwden, ieder los van elkaar. Pas na 
1982 kwam daar verandering in, doordat er overleg tot stand kwam.  
De eerste regiovergaderingen werden gehouden en hetzelfde belang werd 
nagestreefd: goede huisvesting voor inwoners van het oostelijk deel van de 
Hoeksche Waard. Joop kwam bij alle gemeentes over de vloer en kende 
iedereen die met volkshuisvesting te maken had. Belangrijker nog: hij wist 
in hoofdlijnen allemaal waar het over ging. Joop lacht: ‘Gekscherend werd 
wel eens gezegd: Spreek met Joop en het komt in orde.’ 

Woningbouwvereniging De Maashoek
‘Met genoegen kijk ik terug naar de periode waarin de eerste fusie tot 
stand kwam. Vanaf halverwege de jaren negentig werd er overlegd met 
Jaap Leeuwenburg van Volksbelang Heinenoord, Arie in ’t Veld van 
Maasdam en het gemeentebestuur van Binnenmaas, burgemeester Cees 
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Oversier en wethouder Gé Rooijman over een samengaan. De fusie kwam 
er en Woningbouwvereniging De Maashoek werd een feit. Het Gemeen-
telijk Woningbedrijf werd overgenomen, waardoor de rol van de gemeente 
anders werd. In goede harmonie werd gekeken hoe ambtenaren die met 
het woningbedrijf meegingen, ingepast en ingezet konden worden bij  
De Maashoek, met behoud van hun ambtenarenstatus. Dit verliep voor alle 
partijen naar volle tevredenheid.’

Woningstichting De Maashoek
De vereniging werd omgezet in Woningstichting De Maashoek met een 
stichtingsbestuur, waarvan Koos Oostveen in 1999 directeur-bestuurder 
werd. Joop werd verzocht kandidaat te zijn voor het voorzitterschap en werd 
voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC). Ook de twee andere 
oud-voorzitters maakten deel uit van de RvC. ‘Een rooster van aftreden 
werd opgesteld. Naar mijn idee verliep het allemaal heel soepel, omdat alle 
drie de clubs goed vertegenwoordigd waren’, aldus Joop.
Toen volgde het Gemeentelijk Woningbedrijf Strijen. Woningstichting de 
Maashoek was een van de gegadigden en werd uiteindelijk eigenaar 
van dit woningbedrijf. ‘Tussendoor werden nog circa 25 woningen van de 
suikerfabriek overgenomen, die ook in Puttershoek stonden. De bedrijfs-
woningen van de Suiker Unie waren minder in trek en aan renovatie toe. 
Economische motieven waren de oorzaak van het te koop aan bieden van 
deze woningen’, verklaart Joop.

Stichting HW Wonen
Van sociale woningbouw ging het steeds meer richting sociaal/economisch 
bouwen. Het Rijk trok zich terug, subsidies verdwenen. De woningstichting 
moest onder andere zelf bouwgrond verwerven en de kapitaalmarkt op 
ter verkrijging van financiële middelen. Het was ook het einde van het 
vrijwilligers tijdperk. Er kwamen professionele kantoren. Mensen met kennis 
van zaken op het gebied van volkshuisvesting en woningcorporaties werden 
aangenomen. In de Hoeksche Waard kwam stichting HW Wonen, die nu 
voor het hele eiland de volkshuisvesting regelt. ‘Na de fusie ben ik nog 
twee jaar lid van de RvC van HW Wonen geweest. Met héél veel plezier 
kijk ik terug op mijn werkzaamheden voor de woningcorporaties. Met vele 
medebestuurders en medewerkers heb ik mee mogen werken aan de ont-
wikkeling van de sociale volkshuisvesting in Puttershoek, Binnenmaas en 
Strijen. Het begon in 1972 met het eigendom en beheer van 200 eenheden 
in Puttershoek. Aan het einde van de bestuursperiode was het gegroeid 
naar ruim 10.000 eenheden, onderverdeeld in sociale huur, vrije sector, zorg-
woningen, bedrijfsruimten, winkels en garages, in de hele Hoeksche Waard. 
Soms kreeg ik er wel grijze haren van’, zegt Joop lachend, ‘maar ik had het 
beslist niet willen missen. Ik vond het altijd een overwinning als er weer iets 
gerealiseerd werd. Zeker als het zaken betrof waar anderen van zeiden dat 
het onmogelijk te realiseren zou zijn.’
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‘Mijn ouderlijk huis staat een paar huizen verderop in de straat waar ik nu 
woon. Dus ook aan de Buitendijk in Heinenoord. Het is een dijkhuisje waar 
ik samen met mijn ouders, vier broers en twee zusjes mijn jeugd doorbracht. 
In 1916 werd ik er als tweede zoon binnen het gezin geboren. Mijn moeder 
stierf op jonge leeftijd. Ons dijkhuisje was in 1880 gebouwd en is dus al erg 
oud. De indeling was eenvoudig: een keuken en een huiskamer en in het 
middenstuk was een deur naar de kelder. In de woonkamer waren bedsteden 
ingebouwd. In een ervan sliep ik samen met twee broers. De jongste telg 
sliep bij mijn ouders in de bedstee. 

Een geboren en  
getogen Heinenoorder
De heer Bos vertelt over zijn ‘wooncarrière’  

De heer Bos is geboren en getogen in Heinenoord. Op het moment van het 
interview is hij 97 jaar en daarmee behoort hij tot de oudste inwoners in de 
gemeente Binnenmaas. Zijn ouderlijk huis staat er, hij heeft er ingewoond bij een 
boer en bij een van zijn maten, een huis gehuurd en later een woning gekocht.
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Om naar de wc te gaan, moesten we naar buiten. Die wc werd door diverse 
gezinnen gebruikt. Ik herinner mij dat mijn moeder altijd met mij meeging 
om er eerst de spinnen weg te halen. Met een emmer water spoelden we 
de wc door. Dit werd opgevangen in een grote kist. Als die vol was, stortten 
we hem leeg in de sloot achter het huis. Iedereen deed dat.

Ik weet nog goed dat er in 1926, ik was toen tien jaar oud, elektriciteit in 
huis werd aangelegd. In de kamer kwam een bakelieten knop. Als je het 
knopje omdraaide, sprongen de vonken eraf. Eigenlijk was het levens-
gevaarlijk. 

Tot mijn veertiende jaar heb ik in dit dijkhuis gewoond. Toen verhuisden we 
met het hele gezin naar Krooswijk, achter de molen. Mijn vader had daar 
met geleende centen van de buurman een huis laten bouwen. Dit huis had 
een grote kelder, een kamer, een keuken en een zolder met een puntdak. 
Daar sliepen we allemaal. Omdat ik het niet zo goed kon vinden met mijn 
stiefmoeder, heb ik vanaf mijn 21ste negen jaar ingewoond bij een maat van 
mij. Hij woonde aan de Buitendijk in Heinenoord, vlak bij mijn ouderlijk huis.

Op mijn dertigste trouwde ik. Samen met mijn vrouw ben ik gaan inwonen  
bij de boer in Blaaksedijk waar ik werkte. Wij mochten de voorkamer 
van vier bij vier meter betrekken en boven sliepen we. Ik was een goede 
boeren knecht en werkte hard. De boer verbouwde tarwe en aardappels en 
had ook een paar koeien. De boerderij was toen net gebouwd en staat er 
nu nog. Onze zoon Willem werd er geboren. Toen werd het inwonen wel  
lastiger. Omdat de boer ook arbeidershuisjes verhuurde, betrok ik met mijn 
gezin een van die huisjes in Heinenoord, aan wat nu heet de Wilhelmina-
straat. Vroeger heette het er de Nieuwe erven. De huur? Die bedroeg één 
gulden tweeënzeventig per week. Ondanks het feit dat het een heel oud 
huis was, vonden wij het wel prettig om eigen woonruimte te hebben. 
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Anekdote
Ik weet nog een leuke anekdote uit de oorlogstijd te vertellen.  
Dagenlang kwam een Duitse controleur toezicht houden terwijl wij aan het 
dorsen waren. Hij moest het aantal zakken controleren die wij met graan 
vulden. Iedere keer als hij even naar de wc was, legde ik twee zakken  
tegelijk aan de vulmachine. Tegen de tijd dat de controleur terugkwam,  
had ik een volle zak gesmokkeld. ’s Avonds haalden wij die zakken op.  
Mijn vrouw bracht ze naar de bakker die op zijn beurt van het graan brood 
kon bakken. Ik vond het best wel spannend om dit te doen en ik hoopte 
altijd maar dat het goed ging. Gelukkig was dat ook zo.

In 1953 heb ik het huis gekocht aan de Buitendijk, waar ik nu nog steeds 
met mijn vrouw woon. Het kostte 4.700 gulden, waarvan ik er 3.000 geleend 
heb. De rest had ik zelf gespaard. In de loop van het eerste jaar heb ik de 
rest afgelost. Dat kon, omdat ik goed verdiende. Ik was namelijk voor mezelf 
gaan werken. Van de boer kreeg ik 1,5 hectare grond om spruitjes te ver-
bouwen. Ik verbouwde een prima kwaliteit spruiten, die op de veiling goed 
geld opbrachten. Voordat het zover was, moest er een hoop werk verricht 
worden. In maart begon ik met zaaien. Half april pootte ik de jonge plantjes 
op het land en vanaf half augustus tot maart het jaar daarop was het  
oogsttijd. Tot wel 700 kilogram per dag plukte ik handmatig in mijn eentje.  
Waren er drie manden vol, dan gingen de spruitjes in een zak die vervolgens 
op een vrachtwagen geladen werd. Een broer van mijn vrouw bracht ze naar 
de veiling. Omdat ik goede spruiten had, kreeg ik er veel geld voor.  
Later werden de spruiten gemengd met spruiten van andere telers en zakte 
de prijs. Daarom besloot ik na 25 jaar ermee te stoppen en nam ik een 
baantje bij een groente- en fruithandel. Omdat ik het hier erg naar mijn zin 
had, stopte ik pas met werken toen ik 93 was. 

Nu brengen mijn vrouw en ik onze dagen door in ons dijkhuis. Dat hebben 
we, voordat we er in 1953 kwamen, wonen helemaal laten verbouwen.  
Er werden leidingen aangelegd voor warm water. En we lieten een  
telefoonaansluiting, elektriciteit en verwarming aanleggen. Voor die tijd  
hadden we een modern huis.’
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woonaspect
Kolenkachels, stoven,  
dressoirs en een pijpenrek
Een woonkamer in de periode 1914-1924 zag er heel anders uit dan nu. 
Geen centrale verwarming of een prominente plek voor de televisie, een 
bankstel en een computer. Die waren er toen nog niet. Zelfs de radio werd 
pas halverwege de jaren twintig min of meer een normale verschijning in de 
Nederlandse huiskamer.

In de wat ruimer bemeten huizen en herenhuizen bracht de open haard 
warmte. Bij een overgrote meerderheid van de huishoudens was dat echter 
de kolenkachel. Die was vaak multifunctioneel, want bovenop kon je dingen 
opwarmen zoals een strijkijzer. Naast de kolenkachel stond de onvermijdelijke 
kolenkit, gevuld met een dagvoorraad antraciet. Veel mensen bewaarden 
het grootste deel van hun kolen in het kolenhok. Omdat een kolenkachel 
vaak niet de hele woonkamer verwarmde, waren er ook meerdere stoven 
aanwezig om ‘s winters de voeten goed warm te houden.

Roken was in die tijd heel gewoon. Dus waren een asbak en een pijpenrek 
vaak te vinden in een huiskamer. Vader en moeder beschikten over een 
comfortabele stoel, maar dan was het met de luxe ook wel gedaan.  
De kast was meestal een dressoir en diende als opbergplaats voor  
glazen en eetgerei. Bovenop werden planten en foto’s gezet. In de zomer 
verschenen vazen met bloemen op het dressoir.
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Stichting 
Oud-Puttershoek

Jan Groeneveld, Karel Westdorp en Piet van Oudheusden, bestuursleden van 
de stichting Oud-Puttershoek zijn aan tafel aangeschoven. Uit het archief  
hebben ze boeken en ordners gehaald. Ze zijn enthousiast over hun museum 
in Puttershoek, gevestigd in een voormalig pand van het Groene Kruis, dat 
wordt gehuurd van HW Wonen. Maandelijks verzorgen ze een expositie in de 
grote hal.

De Blaaksedijk komt aan bod. Jan: ‘De naam van deze straat is in 1952  
gewijzigd in Rustenburgstraat, genoemd naar de schitterende hofstede 
Rustenburg, gebouwd in 1640. De boerderij was hét gezicht van de 
Blaaksedijk. In 1997 is dit monumentale pand helaas in vlammen opgegaan. 
Eigenaresse en ambachtsvrouwe E. Beelaerts van Emmichoven schonk 
deze boerderij in 1959 bij testament weg aan pachter F. Klapwijk. In 1969 
kwam de hofstede in handen van het naastgelegen bedrijf Suiker Unie.’

De woningbouwverenigingen
‘Veel mensen weten niet dat naast Woningbouwvereniging Volksbelang 
Puttershoek, opgericht in 1916, nog een andere woningbouwvereniging 
bestaan heeft. Deze heette Onze Woning’, vertelt Piet. Hij toont een kopie 
van het Koninklijk Besluit van 1 april 1920. ‘Onze Woning is op 1 oktober 1919 
opgericht. Uit een notitie van toenmalig secretaris C. van Tienderen blijkt 
dat de vereniging op 12 september 1924 is opgeheven. Bijzonder is dat zij 
nooit één huis heeft gebouwd’, lacht Piet. ‘Waarom is niet bekend.’
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Suikerfabriek
De suikerfabriek heeft in Puttershoek op woninggebied veel betekend. 
Karel opent het dikke boek De Fabriek en wijst de villa’s aan, gebouwd  
op ‘t Zand en bestemd voor de bedrijfsleiding. ‘Er werden ook twee rijen 
arbeiderswoningen gebouwd, waar tussen 1913 en 1990 bijna honderd  
gezinnen gewoond hebben. Gezinsleden werkten in de fabriek.  
Veel arbeiders kwamen uit Noord-Brabant. Voor hen moest woonruimte 
komen. In het kader van het Deltaplan zijn de woningen op ‘t Zand in 1965 
afgebroken’, aldus Karel. Automatisering in de fabriek is er de oorzaak van 
dat het aantal medewerkers drastisch terugliep. De Suiker Unie bezat ook  
huizen elders in het dorp. Die werden verkocht aan de bewoners of over-
gedragen aan Woningbouwvereniging Volksbelang.

Helaas zijn veel mooie panden verdwenen uit Puttershoek. Dat gaat de 
drie mannen aan het hart. Ze noemen de kilometer lange weg vanaf de 
suikerfabriek naar de haven, waar huizen, winkels, een school, een kerk en 
bedrijven stonden. Bij hoogwater kwamen deze panden vaak in het water te 
staan, omdat de waterkerende betonnen muur, de beer, aan de verkeerde 
kant was geplaatst. Blij zijn ze met een oud deel van Puttershoek waar 
onder andere Rijksmonument ’t Springende Peert gevestigd is. Een oud 
logement gelegen aan de doorgaande weg naar België.
Met enthousiasme blijven ze zich inzetten om de historie van Oud- 
Puttershoek levend te houden.
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Wonen in een oud straatje
Oud-bewoonster mevrouw De Geus vertelt

De oudste huizen in de Julianastraat in Puttershoek zijn rond 1920 gebouwd. 
Oud-bewoonster mevrouw De Geus haalt herinneringen op aan alle mooie 
jaren in de Julianastraat. Een straat die in de volksmond ‘Volksbelang’ werd 
genoemd. Waarom? Dat kan ze zich niet meer herinneren.

‘Ik ben er komen wonen in 1948. Op dat moment was ik al getrouwd en 
had een zoon van anderhalf jaar. Vanwege de hoge woningnood vlak na de 
oorlog, woonde ik met man en kind in bij mijn zus in ‘s-Gravendeel.  
In de Julianastraat stonden al huizen van voor de oorlog. Er werden echter 
nog tien huizen bijgebouwd. Wij stonden twee jaar ingeschreven als lid bij 
de woningbouwvereniging en hadden geluk. We werden ingeloot.  
Zo kwamen wij te wonen in de ‘jambuurt’, een bijnaam voor deze dure wijk. 
Als je hier woonde, kon je je alleen nog maar jam op je boterham veroor-
loven. Wij betaalden iedere week een huur van vier gulden vijftig. De huur 
werd wekelijks aan huis opgehaald door dezelfde man, die een tas schuin 
over zijn schouder had hangen. Daar verdween het geld in. Ik ontving dan 
een betaalbewijs. Tot de jaren zeventig werd het geld op deze manier  
opgehaald. Daarna verliep het betalen via de bank. 

Het was best een groot huis met een tuin aan de voor- en achterzijde.  
In de voortuin lag de beerput die een keer in de zoveel tijd geleegd moest 
worden. Dat betaalden we zelf. Beneden waren de keuken, de woonkamer 
en een klein slaapkamertje. Boven hadden we drie slaapkamers en een 
douche. Dat wil zeggen een doucheruimte, want water en een douche 
waren er niet. Deze ruimte gebruikte ik in het begin om de wintervoorraad 
aardappelen op te bergen. En dan was er nog een zolder. Een koude zolder, 
met riet onder de dakpannen. Bij een klein beetje wind, lag er allerlei troep 
op zolder. Omdat het best brandgevaarlijk was, werd halverwege de jaren 
zestig het riet vervangen door zachtboard. 

De huur werd wekelijks aan huis opgehaald door  
dezelfde man, die een tas schuin over zijn schouder 
had hangen. Daar verdween het geld in.
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fornuis, een schuifkastje en een klein tafeltje. Er was alleen koud water. 
Wilde ik warm water hebben, dan moest ik dat eerst koken. Ik weet nog 
dat ik in de winter op de kolenkachel kookte, ook wel driegaatskachel 
genoemd. In deze kachel zaten drie gaten en de pannen zette ik dan op de 
deksels in de gaten. De kolenvoorraad lag in het schuurtje.  
’s Zomers kookte ik op oliestellen. Daarvan had ik een grote en een kleine 
en kon dan met twee pannen koken. Later werd het oliestel vervangen door 
butagas met twee pitten en nog weer later kookte ik op aardgas en had 
ik vier pitten om op te koken. De keuken is één keer gerenoveerd in de 
achtenveertig jaar dat ik er gewoond heb.

Luxe
In feite hadden wij het er heel luxe voor die tijd. Wij woonden met ons 
vieren in dit grote huis. Inmiddels was ook mijn dochter geboren. Zij kreeg 
de ruimste slaapkamer, omdat ze een groot poppenhuis had. Ik weet nog 
dat in de andere huizen veel grotere gezinnen woonden. Bij onze naaste 
buren woonden er zelfs negen mensen in het huis: de ouders, zes kinderen 
en hun opa. De jongens sliepen bij elkaar en de meiden. De ouders in de 
ouderslaapkamer en opa in het kamertje beneden.

Het onderhoud van het huis aan de buitenkant gebeurde door de  
plaatselijke schilder, die werd ingehuurd door de woningbouwvereniging.  
De binnenkant moesten wij uiteraard zelf onderhouden. Wat de woning-
bouw in de loop der jaren aanpaste, was het vervangen van het riet op  
zolder en de renovatie van de keuken. Het aanbrengen van warmwater-
leidingen in de douche hebben we laten doen door een bevriende loodgieter. 
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Tot die tijd deed ik mijn kinderen in een badje dat voor de kolenkachel 
stond. Het water moest ik wel eerst koken. In 1996, toen ik vertrok uit dit 
huis, was er nog steeds geen centrale verwarming.

We hadden een gezellige buurt. De straat was erg rustig, met af een toe 
een auto die erdoor reed. De kinderen konden heerlijk op straat spelen. 
Tollen, springen en verstoppertje spelen waren geliefde spelletjes. Met mooi 
weer zat ik weleens voor het huis en ook kwamen de buren soms bij elkaar. 
Mijn dagen waren goed gevuld. Op maandag was ik in de schuur te vinden. 
Daar kookte ik op een oliestel water om vervolgens met de hand de was 
te doen. Overigens bestond de vloer in het schuurtje bij de oplevering van 
het huis uit zand. Daar heeft mijn schoonvader toen een betonnen vloertje 
gestort. Dat deed hij ook naast het schuurtje en van de schuur naar de 
keuken. Zo kregen wij in de achtertuin een looppad. Op dinsdag, als het 
wasgoed droog was, kwam het strijken en stevenen om de hoek kijken.  
Op vrijdag poetste ik het hele huis en deed ik de boodschappen.

In de achtertuin had ik een eigen moestuin. Heel de winter konden we 
eten van wat er in de zomer geoogst werd. In die tijd had iedereen een 
eigen groentetuin. Voor de overige levensmiddelen kwamen de bakker, de 
kruidenier en een melkboer aan de deur. De melkboer kwam met paard en 
wagen. In de winter kwam het weleens voor dat de melk bevroren was.  
Ook kwamen er geregeld een scharensliep, een lorreboer en de schillen-
boer langs. 

Dat deze oude huizen in de Julianastraat gesloopt zijn, vind ik eigenlijk best 
wel zonde. Het waren fijne huizen om in te wonen. Natuurlijk begrijp ik dat 
nu veel hogere eisen aan huizen gesteld worden. Maar toch .... Het gaat me 
aan het hart.’
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Van poepdoos 
tot toilet
Het toilet, wc, of ‘het kleinste kamertje’ is eigenlijk nog maar een kleine 
honderd jaar de normaalste zaak van de wereld. Lange tijd stond de ontwik-
keling van het toilet vrijwel stil, of werden uitvindingen op dit gebied zelfs 
genegeerd.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Nederland niet bepaald voorop liep 
wat betreft hygiëne. Zo bleef men lange tijd, tot zelfs in de 19e eeuw, 
gebruikmaken van een wisseltonnen-systeem. De behoefte werd gedaan 
boven een beerton die periodiek, met behulp van een zogenaamde beer-
wagen, werd omgewisseld voor een leeg exemplaar. Op het platteland werd 
de poepdoos of ‘het gemak’ ook aan het begin van de vorige eeuw nog 
gebruikt. Een poepdoos was feitelijk niet meer dan een primitief houten 
toilet en stond over het algemeen buiten, in de schuur of de stal.

In stedelijke gebieden kregen inwoners in de 19e eeuw steeds vaker te  
maken met epidemieën zoals cholera, mede veroorzaakt door gebrek aan 
hygiëne. Het werd toen onvermijdelijk om er rioleringen aan te leggen. 
Daarmee werd feitelijk de weg vrij gemaakt voor de opmars van de toiletten  
die gewoon door konden spoelen. Vanaf 1910 kregen de toenmalige 
nieuwbouwwoningen ook een apart toilet. Later kwam daar standaard een 
fonteintje in, zodat mensen meteen na toiletgebruik de handen konden 
wassen. Daarmee ging de hygiëne in huis met grote stappen vooruit in die 
jaren.

woonaspect
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Woningstichting 
De Maashoek
Koos Oostveen (directeur 1997 - 2010)

Woningstichting De Maashoek is in 1996 ontstaan door een fusie van de kleine 
woningbouwverenigingen van Heinenoord, Maasdam, Puttershoek en de 
overname van het Gemeentelijk Woningbedrijf van Binnenmaas. Oud-directeur 
Koos Oostveen blikt terug op een roerige periode, waarin mooie projecten 
gerealiseerd zijn.

Voordat in 1996 Woningstichting De Maashoek opgericht werd, was Koos 
vanuit het accountantskantoor waar hij werkte, betrokken bij de fusie-
voorbereidingen. ‘Het toenmalige bestuur polste of ik interesse had in de 
vacante directeursfunctie. Daar heb ik destijds positief op gereageerd,’ 
aldus Koos. ‘Er volgde een aaneenschakeling van leuke dingen. Met de 
overdracht in 2000 van het gemeentelijk woningbezit van Strijen kwam De 
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de woningcorporatie
Maashoek in het bezit van de Gruttoflat. Een van oorsprong seniorenflat 
waarin, bij gebrek aan passende kandidaten, steeds meer jongeren waren 
gehuisvest. Deze mix werkte niet, met als gevolg dat de flat tekenen van 
verpaupering begon te vertonen. De woningstichting kwam in contact met 
het bestuur van De Spil, een instelling voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Na veel overwegingen werd de beslissing genomen een deel 
van de jongeren alternatieve woonruimte aan te bieden en de flat een 
opknapbeurt te geven.’ Het kostte de nodige bedenktijd en bracht risico’s 
met zich mee. Omdat het een geslaagd project is, kijken betrokkenen met 
genoegen hierop terug. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen 
zo zelfstandig blijven wonen en krijgen permanente zorg aangeboden.  
Alle facetten van de volkshuisvesting zijn in dit project terug te vinden.

Wijk van je leven in Puttershoek
De Maashoek was financieel gezien een gezonde corporatie en zette alle 
middelen in voor de volkshuisvesting in de meest brede zin. Bijvoorbeeld 
voor het project de Wijk van je leven in Puttershoek, waarin 50 miljoen aan 
vermogen werd geïnvesteerd. Koos vertelt enthousiast over dit bijzondere 
project: ’Deze wijk is gelegen op het voormalige sportcomplex. Dit gebied 
bleek geschikt voor het bouwen van een groot complex met zorginstel-
lingen, kinderopvang en huur- en koopwoningen. Ook is aan het milieu 
gedacht door in de zomermaanden gebruik te maken van warmte–koude 
opslag door middel van een waterreservoir op circa 100 meter diepte. 
Hierdoor wordt een aanzienlijke hoeveelheid gas bespaard en minder CO2 
uitgestoten. Bij de inrichting van de wijk is het Hoekschewaards Landschap 
betrokken.’ De problematiek op de woningmarkt is niet aan de Hoeksche 
Waard voorbijgegaan. Een lager bouwtempo en wijzigingen van woningtypen, 
die beter aansluiten op de vraag, zijn hiervan het gevolg. Ambitieuze plannen 
zijn op de lange baan geschoven. 

In verschillende dorpen is de herstructurering ter hand genomen.  
Waaronder ook de sloop en vervangende nieuwbouw van wijken uit de 
jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Hierdoor ontstaan mogelijkheden 
om in te spelen op verandering in de vraag, met name van senioren.  
‘Ook hier slaat de vergrijzing toe,’ verklaart Koos, ‘waardoor de vraag naar 
grondgebonden seniorenwoningen en appartementen alleen maar toe-
neemt. Dat onze corporatie hier een bijdrage aan mocht en mag leveren is 
toch iets om trots op te zijn.’

De problematiek op de woningmarkt is niet 
aan de Hoeksche Waard voorbijgegaan. 
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Wonen en (over)leven
in oorlogstijd
Volgens de overlevering

Vijf doodsbange dagen maakten de inwoners van ’s-Gravendeel mee toen in mei 
1940 de oorlog uitbrak. Als contactpersoon voor de werkgroep Volksverhalen 
heeft Will van Velsen eindeloos veel oorlogsverhalen te horen gekregen.  
Ontroerende, droevige, stoere verhalen, met een goed eind, maar ook met een 
trieste afloop. Ze geeft een impressie over het primitieve leven en wonen tijdens 
de barre oorlogsjaren in dit dorp en omgeving.

‘Veel verhalen heb ik van mijn vader gehoord. Hij zat in het 23e regiment 
infanterie, dat in het begin van de oorlog in ‘s-Gravendeel gestationeerd 
was. In de omgeving hiervan waren veel militairen ondergebracht, zowel 
infanteristen als artilleristen. Hun opdracht was ervoor te zorgen dat de 
Duitsers niet over het Hollandsch Diep en de Kil konden komen.  
Tientallen schuilkelders werden er in allerijl gebouwd om bewoners te 
beschermen bij beschietingen. Als een van de voorbeelden noem ik hier de 
schuilkelder in de dijk bij het buurtschap De Wacht. In de oorlog viel vlak 
naast deze schuilkelder een bom. Iedereen overleefde het gelukkig, maar 
angstaanjagend was het zeker. In deze dagen van de oorlog sliepen veel 
mensen in huis op de grond. Als er wat gebeurde, konden ze snel naar 
buiten vluchten. Helaas zijn er desondanks toch veel mensen en dieren 
omgekomen. Voor de gewonden waren er twee noodhospitalen ingericht: 
een in een openbare school en een ander in ‘Ons Gebouw’, nu een muziek-
lokaal. Bovenop het dak stond een groot kruis, als teken om hier niet te 
bombarderen. Men hoopte dat dit werkte.
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Primitief leven
Het leven was primitief. Brood was er te weinig. Alleen aardappelen waren 
er voldoende en de mensen aten ze vaak drie keer per dag. Ook werd, 
naast tarwe, aardappelmeel als een van de ingrediënten gebruikt voor het 
bakken van brood. Brandstof en elektriciteit waren niet meer verkrijgbaar. 
Mensen werden wel creatief om aan brandstof te komen. Zo werden 
bijvoorbeeld de houtige delen van een vlasdraad, de scheven, gebruikt als 
brandstof. Omdat scheven heel klein zijn, moest je er wel een ontzettend 
grote voorraad van hebben. Alle scheefjes werden in een grote blikken ton 
gedaan, met een gat in het deksel om een stok erdoor te steken.  
Die moest lucht tussen de scheven brengen. Vanwege de vele vlasserijen 
in de Hoeksche Waard was dit een prima oplossing: scheven waren immers 
het afval van vlas en werden (nog) nergens anders voor gebruikt. Een ander 
voorbeeld is dat ze met weinig middelen eigen olielampjes maakten,  
zogenaamde drijvertjes. Daarvoor gebruikten ze koolzaad. De olie werd uit 
het koolzaad geperst en opgevangen in een bakje. Een lontje door een kurk 
werd in de olie gelegd. 

Wonen en onderduiken in oorlogstijd
Bewoners van de gebieden die onder water werden gezet, moesten hun 
huis uit. Daarnaast verloren mensen hun woningen na bombardementen 
van de Geallieerden. Bijna altijd werden ze meteen door familie of de kerk 
opgenomen. Eén familie mocht in de consistorie wonen. Wel moest deze 
familie tijdelijk in de kerk verblijven op momenten dat de kerkenraad op 
zondag voor en na kerktijd bijeenkwam. Een ander gezin kreeg onderdak in 
de christelijke school. Ook verbleven er mensen in koude pakhuizen.  
Omdat de scholen door de Duitsers gevorderd waren, werden lessen op  
andere locaties gegeven, zoals een café, een winkel en consistories.  
Duitsers joegen ook mensen uit hun huizen. Ze namen die gewoon in 
beslag en daar stond je dan met je gezin. Soms leek het net een grote 
volksverhuizing.

’s-G
ravendeel
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De werkgroep Volksverhalen is onderdeel van de Historische 
Vereniging ’s-Gravendeel. Leden van de werkgroep zijn constant 
bezig verhalen te achterhalen door middel van interviews of door 
het lezen van oude kranten en verslagen. Deze overleveringen kunt 
u lezen op de website van de vereniging: www.seuterhistorie.nl.

In de oorlog werd er nauwelijks gebouwd. Na de oorlog duurde het een 
hele tijd voordat er huizen gebouwd konden worden, omdat de bouw-
materialen ontbraken. 
Verkeringen duurden lang en trouwen werd uitgesteld. Alternatief was 
het inwonen bij familie. Dat gebeurde toch nog wel vrij vaak. Vanwege de 
Watersnoodramp die er tussendoor ook nog is geweest is, verloor het dorp 
nog eens tientallen woningen. Met de komst van de gestapelde bouw in 
1955 werd het op woninggebied geleidelijk aan beter.

Ondergronds leider Anton Overhoff, afkomstig uit ‘s-Gravendeel, heeft met 
zijn verzetsgroep veel mensen ondergebracht in boerderijen. Daar konden 
ze zich gelukkig vrijelijk bewegen. Anton was hoofd van de distributie-
dienst die de verdeling van de bonnen verzorgde. Hij verzon er gewoon 
een straatnaam bij, zodat hij extra bonnen kreeg. Deze gingen vervolgens 
naar de onderduikadressen. Een mooie anekdote is de diefstal van bonnen 
uit het gemeentehuis in Puttershoek door de knokgroep van ‘Zwarte Piet’ 
uit Zwijndrecht. Burgemeester en ambtenaren werden in de kluis van het 
gemeentehuis opgesloten. Wetend wat er zou gebeuren, had de ‘goede’ 
dorpsagent zich die dag ziek gemeld. Anton, die bij de inbraak betrokken 
was, kreeg een flinke hoeveelheid bonnen voor zijn onderduikers.

Ook doken veel mensen onder in gewone huizen, waar een schuilplaats 
in was gemaakt. Het verhaal gaat rond dat een Joodse man onderdook 
in zijn eigen huis. Hij was getrouwd met een niet-Joodse vrouw. Toen hij 
ziek werd, is hij met hulp van de ondergrondse en twee dokters naar een 
ziekenhuis gebracht. Ze wikkelden hem helemaal in doeken. Met een 
persoonsbewijs van een ander vervoerden ze hem met de veerpont naar 
het ziekenhuis in Dordrecht. Wel spannend, omdat die veerpont door Duitse 
Kriegsmarinemannen werd beheerd en een NSB’er nieuwsgierig infor-
meerde wie de zieke was. 

Toch heb ik van mensen die de oorlog hebben meegemaakt, te horen  
gekregen dat ze de oorlogstijd ook als een goede tijd ervaren hebben.  
Ze herinneren zich dan vooral het ‘kortavenden’ met daarbij het seuteren: 
kleine aardappeltjes in de schil stonden dan op een pitje in de reuzel 
te sudderen. Op smaak gemaakt met peper en zout. Het vuurtje bracht 
warmte en de families zaten knus bij elkaar. Onder het eten verhalen  
vertellen, zingen en lachen. Zo waren er in barre oorlogstijden dus ook 
momenten van warmte.’
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Wasdag op boerderij Welgelegen

In de dertiger jaren van de vorige eeuw wasten de vrouwen met de hand. 
Daags voor de wasdag werd het water met een kleine emmer aan een lang 
dik touw uit de regenput geschept. Een groot waterfornuis en een extra 
teil voor het tweede sop werden ermee gevuld. Op de wasdag werd om zes 
uur ’s morgen het fornuis met hout gestookt. De witte was stond dan al in 
de soda en moest met de handen uitgewrongen worden. Vervolgens ging 
het in een grote houten kuip in het eerste sop. Dit was gemaakt van zachte 
groene zeep. En dan maar stampen met een houten stamper op vier poten.

Daarna ging het wasgoed in het tweede sop van geschaafd Sunlight zeep 
en werd het op de bleek (grasveld) gelegd. Ondertussen stond het bonte 
goed in de kuip met afgekoeld sop. Die kleren werden één voor één met 
een borstel bewerkt en met de hand uitgewrongen. Na twee keer spoelen 
en wringen werd het tenslotte opgehangen. De witte was lag de hele voor-
middag op de bleek en moest ook omgedraaid worden. Na het middageten 
werd de witte was gespoeld waarbij door het laatste spoelwater blauwsel 
ging: een poppie blauw. Als het dan bijna avond was, werd het op zolder 
over latten te drogen gehangen. Met het restant sop werden tot slot de 
klompen en het straatje geboend.

Na de oorlog kwamen er wringers en wasmachines. De groene zeep,  
de Sunlight en de soda werden vervangen door moderne waspoeders.  
Het sjouwen en het stoken van water zijn voorbij dankzij de complete  
wasautomaten. Een kind kan nu de was doen!

P. Verhoeven-de Jong
Oud-Beijerland, oktober 2013
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Christelijke Woningstichting 
’s-Gravendeel (CWG)
Wim Vermaas (directeur 1999 - 2010)

Bij de Woningbouwvereniging van de Christelijke Nationale Werkmansbond in 
’s-Gravendeel werden voorafgaand aan de oorlog 1940-1945 weinig activiteiten 
ontplooid. Het kleine woningbezit werd rustig beheerd. Met de middelen die 
nog wel voorhanden waren, werd geprobeerd het bezit in stand te houden.  
Pas na deze donkere jaren, ontwaakte het bestuur en werd op 26 januari 1946 
de eerste formele naoorlogse bestuursvergadering gehouden.1

‘Die tijd heb ik niet meegemaakt, maar het is wel leuk om erover te lezen 
in de jubileumuitgave, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 
van de woningstichting. Mijn aantreden bij CWG dateert van 1999.  
Hoewel ik er niet woonde, had ik wel affiniteit met de Hoeksche Waard. 
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Er woonde familie. Het werd mijn thuisbasis toen ik directeur werd. Al vele 
jaren was ik in verschillende functies werkzaam bij diverse woningcorpora-
ties, maar het was steeds niet wat ik zocht. Toen ik geattendeerd werd op 
de vacature van directeur bij CWG, zag ik dat als een mooie kans. Ik kwam 
terecht in het paradijs van volkshuisvesting,’ blikt Wim enthousiast terug. 
Hij genoot ervan een eigen bedrijf te runnen. Omdat hij een bouwkundige 
opleiding afgerond had, wilde hij ook betrokken zijn bij het ontwikkelen van 
projecten.  
‘De grootste verandering in ‘mijn’ tijd was dat ik, naast de sociale verhuur, 
mij ook kon permitteren me in te zetten voor zorgpartijen en de vrije sector.’ 

Droom: één woningcorporatie
Samen met Dick Hitzert en Koos Oostveen, van Woonstichting Union en 
Woningstichting De Maashoek, werkte Wim naar een fusie toe. ‘Dat was 
een schitterende periode, ook omdat ik van dichtbij de processen mee-
maakte. Een leuke anekdote is dat wij in 2000 als directeuren op de hei 
spraken over de volkshuisvesting in de Hoeksche Waard anno 2010.  
Het was onze droom dat er dan één woningcorporatie zou zijn. Deze droom 
kwam uit, maar we hebben er wel tien jaar voor nodig gehad,’ lacht Wim. 

’t Weegje, een vooruitstrevend project
Het plan werd opgevat om Woonzorgcentrum Immanuël te verplaatsen naar 
het centrum van ’s-Gravendeel. Toen daar het gebouw van de Rabobank vrij 
kwam en de lange achtertuinen van bewoners voor een groot deel konden 
worden aangekocht, kwam er ruimte vrij om dat te realiseren.  
Wim: ‘’t Weegje werd een nieuwe stap in de keten van wonen en zorg.  
Ouderen konden hun zelfstandigheid behouden. De kwaliteit van leven 
werd verhoogd, doordat ze deel bleven uitmaken van de gemeenschap.  
De Rabobank werd een verzamelgebouw waar eerstelijns organisaties zich 
vestigden, zoals een pedicure, kapper en restaurant. In de woonzorgzone 
kwamen appartementen beschikbaar voor intra- en extramurale zorg.  
Ook verschenen er huur- en koopwoningen.’ Wim spreekt zijn waardering 
uit voor oud-wethouder Arinda Callewaert. ‘Zij heeft binnen de gemeente  
er alles aan gedaan om het bestemmingsplan gewijzigd te krijgen.  
Ik kijk met trots terug op een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van 
’s-Gravendeel,’ besluit Wim.

1 Bron: Jubileum-uitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de  

Woningbouwvereniging van de Christelijke Nationale Werkmansbond te ‘s-Gravendeel

de woningcorporatie
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Veel herinneringen heeft Herman Boudewijns aan de Watersnoodramp.  
Zeventien was hij toen. Samen met zijn opa en een invalide oom woonde hij 
in de Kortestraat, toen nog de Vlasstraat geheten, in ’s-Gravendeel. Hij pleit 
ervoor de herinneringen aan deze ramp levend te houden.

‘Ik was jong en  
overzag de gevolgen niet’
Herman Boudewijns over de Watersnoodramp 
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‘Het is zondagochtend 1 februari 1953. Ik weet nog goed dat mijn opa aan 
mij vroeg om eens bij de kaai aan de Dordtse Kil te gaan kijken. Ik deed 
dit wel vaker als het hard waaide. Er stond een harde storm en er was heel 
slecht weer aangekondigd. Deze keer was het echter anders. Ik schrok 
toen ik eraan kwam. De golven waren ontzettend hoog en mensen van het 
waterschap waren bezig met het aanleggen van een kering. Ze plaatsten 
houten planken, opgevuld met zandzakken. Dat gaat niet goed, dacht ik en 
rende terug naar huis, waar ik samen met mijn opa en een invalide oom 
woonde. Tijd voor angst was er niet. De deur moest dichtgetimmerd worden 
met planken en de spullen in de huiskamer moesten omhoog gezet worden. 
Daarna vertrokken wij drieën naar boven, samen met nog een oom en 
tante. Zij woonden in de polder, nog dichter bij de Dordtse Kil. Ik herinner 
me dat het een zware klus was mijn invalide oom naar boven te tillen.  
Daar kwam hij nooit, omdat zijn bed beneden stond. Boven hadden we 
niets, geen water en ook geen wc.

Ik hoor nog steeds buren, die verderop in onze straat woonden, roepen: 
“Red ons, help ons, Vlasstraat 8.” Machteloos waren wij. Het water stond 
in huis inmiddels ruim één meter hoog. Wij maar wachten. We wisten niet 
waar we aan toe waren. Als echt arbeidersgezin beschikten we niet over de 
luxe van een radio. Rond het middaguur zakte het water ineens. Later bleek 
dat dit kwam als gevolg van een dijkdoorbraak aan de Molendijk. De huizen 
die daar stonden zijn toen weggespoeld. Achteraf hoorden we dat hier ook 
de meeste slachtoffers waren gevallen. Omdat wij het niet vertrouwden,  
bleven we angstvallig boven. Dat was maar goed ook, want het water 
begon na verloop van tijd toch weer te wassen. Wel ben ik een keer naar 
beneden gegaan om medicijnen voor mijn oom te halen. Tot mijn middel liep 
ik in het water, maar het lukte wel.

Aan het eind van de zondagmiddag, toen de storm wat begon te luwen,  
kregen we via de ’s-Gravendeelse radiodistributie te horen hoe ons dorp 
eraan toe was. De nacht van zondag op maandag bleven wij boven slapen.  
Op maandag kwam de hulp op gang. De reddingspoging was een span-
nende aangelegenheid. De bovendeur hadden we opengemaakt. Vanuit de 
boot werden planken gelegd op de trap. Via deze ‘loopplank’ konden wij de 
boot bereiken. Het kostte de nodige inspanning om mijn invalide oom in de 
boot getild te krijgen. Om ons heen hoorde ik mensen om hulp roepen.  
We voeren over de kreek, de Noord en Zuid Voorstraat. Ik kwam langs de 
boer bij wie ik knecht was. Hij vroeg: “Ben jij nog bij de koeien geweest?” 

Ik hoor nog steeds buren, die verderop in onze straat 
woonden, roepen: “Red ons, help ons, Vlasstraat 8.”
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Daar moest ik ontkennend op antwoorden. Samen met mijn opa en oom 
vertrok ik naar familie in Dordrecht. Vandaaruit ging ik iedere dag op een 
fiets, die van mij stond onder water, naar ’s-Gravendeel. Ik hielp mee met 
bijvoorbeeld het opruimen van kadavers. Mijn opa kreeg een schade-
vergoeding om het huis weer op orde te krijgen. Geld was onder andere 
beschikbaar gekomen vanuit de radioactie Beurzen open – dijken dicht.  
Al met al was het een angstige ervaring. Een trauma heb ik er gelukkig niet 
aan overhouden. Dat komt waarschijnlijk omdat ik te jong was en absoluut 
niet besefte wat de gevolgen zouden kunnen zijn.’

Herman Boudewijns is geboren in 1936. Hij groeide op bij zijn opa en oma, 
omdat zijn moeder op de leeftijd van 21 jaar stierf aan open tbc. Op zijn  
dertiende verloor hij ook zijn oma. Toen kwam er een invalide oom bij hem 
en zijn opa wonen. Het gezin was arm en geld voor school was er niet. 
Herman wilde wel graag leren, maar na de lagere school moest hij op zijn 
dertiende aan de slag bij een boer. Geld moest er op de plank komen. 

Eind jaren vijftig begon het bij Herman meer en meer te kriebelen om 
zichzelf verder te ontplooien. Die kans kwam voorbij toen hij bij de Suiker 
Unie ging werken. Daar volgde hij allerlei basiscursussen en werd lid van de 
medezeggenschapsraad. Vanaf dat moment kwam hij in de wereld van de 
vakbonden en is er gebleven totdat hij met vervroegd pensioen ging.  
Nog steeds maakt hij zich hard voor mensen, nu als voorzitter van de 
ANBO en als secretaris van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk. 
Op deze manier kan hij zich zo breed mogelijk inzetten voor alle mensen. 
Mét de inzet van vele vrijwilligers, waar hij zeer dankbaar voor is. Hij hecht 
er waarde aan dat belangrijke historische gebeurtenissen, waaronder de 
Watersnoodramp steeds herdacht worden. Daar zet hij zich bewust voor in. 
Hij was dan ook een van de initiatiefnemers die de 60-jarige Herdenking 
van de Watersnoodramp 2013 organiseerde. 

Herman wil zijn werkzaamheden wel afbouwen, maar het komt er bijna 
niet van. Gewoon omdat hij het nog veel te leuk vindt en er ontzettend van 
geniet.
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Koken in de jaren vijftig
woonaspect

In de jaren vijftig veranderde het koken ingrijpend, omdat het gasstel zijn 
intrede deed. In de tweede helft van de jaren vijftig vonden zelfs complete 
gasfornuizen hun weg naar de Nederlandse keukens. Toch werd er tot 
halverwege de jaren zestig ook in flink wat huishoudens nog op het oude, 
vertrouwde petroleumstel gekookt.

Tegenwoordig kopen mensen een petroleumstel om een nostalgisch 
attribuut in huis te halen. Decennia lang was het in veel Nederlandse 
keukens wel dé manier van koken. In de jaren veertig en vijftig stonden er 
vaak meerdere petroleumstellen in de keuken. Met de komst van stadsgas, 
butagas en later natuurlijk aardgas verdween bijna helemaal het koken op 
petroleum. Toch is ook nu nog een petroleumstel bij uitstek geschikt voor 
het laten sudderen van onder andere stoofvlees en stoofperen.

Koken op gas doet zijn intrede
Rond 1950 kwam het tweepitsgasstel op de markt. Al snel volgden de drie- 
en vier-pits modellen. In de tweede helft van de jaren vijftig verscheen het 
gasfornuis, compleet met oven, in de keuken. Dit was echter vrijwel alleen 
voor de welgestelden weggelegd. Pas in de jaren zestig werden gaskook-
stellen en ook gasfornuizen financieel bereikbaar voor mensen met een 
smallere beurs. Al bleef een gasfornuis ook in die tijd een stevige investe-
ring voor arbeidersgezinnen.
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Numansdorp
Annee Bos over zijn passie

Een duik nemen in de historie en genealogie (familiegeschiedenis). Dat is 
de lust van zijn leven. Als kleine jongen had hij hier al interesse in. ‘Dat heb 
ik van mijn opa, hoewel ik hem niet gekend heb’, lacht Annee Bos. Hij is 
geboren en getogen in Buitensluis. Hij licht toe: ‘Er zijn diverse indijkingen 
geweest. Na de inpoldering van 1602 ontstond aan de dijk bij de sluis een 
nieuw buurtschap, dat vandaag de dag Oudesluis genoemd wordt. In 1625 
volgde nog een inpoldering. Dit buurtschap kreeg de naam Middelsluis en 
in 1642 ontstond Buitensluis, het latere Numansdorp. De naam ontleent 
het dorp aan Gerard Numan, die in 1492 de erfpacht kreeg van de uiter-
waarden, aanwassen en rietvelden ten zuiden van Westmaas tot aan het 
Hollandsch Diep. Leuke anekdote is dat de veerman, die mensen overzette 
naar Willemstad en Goeree Overflakkee, steeds mee verhuisde naar het 
volgende buurtschap. Het water had door de inpoldering immers plaats-
gemaakt voor land’. 

Zijn vader was rijwielhandelaar en had een winkel aan de Voorstraat.  
Achter de winkel lag het woonhuis, met daarachter de werkplaats.  
Nog verder naar achteren in het rijtje woonden twee andere gezinnen.  
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Crom
strijen

Annee: ‘Wij waren de vijfde generatie die er woonde. Ons huis is in 1654  
gebouwd voor de zoon van Gerrit Jansz van Goutswaert, hoefsmid van 
beroep. Deze man woonde in een van de eerste huizen die na de inpolde-
ring in 1642 in Buitensluis gebouwd werden.’ Annee toont een oude kaart 
waarop Numansdorp staat uitgetekend. Hij wijst de Zomp aan, een gebied 
nabij de dorpshaven dat zijn naam dankt aan een dijkdoorbraak in 1662.  
Nu is de Zomp een plein waar veel activiteiten gehouden worden, waar-
onder de historische paardenmarkt en de kermis. 

Numansdorp heeft tweemaal binnen tien jaar onder water gestaan.  
Tijdens de oorlogsjaren is het gebied onder water gezet om te voorkomen 
dat de Duitsers zich er zouden vestigen. De hele bevolking trok toen weg 
en keerde na het eind van de oorlog terug. In 1953 werd het dorp zwaar 
getroffen door de Watersnoodramp van 1953 waarbij 56 inwoners het leven 
lieten.

In 1958 heeft Annee voorwerpen aangeleverd voor een expositie over 
streekhistorie op de zolder van de hbs te Oud-Beijerland. Veel materiaal 
had hij zelf verzameld. Dertig jaar, van 1977 tot 2007, heeft hij bij het Streek-
museum Hoeksche Waard in Heinenoord gewerkt. Sinds een tijdje werkt 
hij er weer, nu als vrijwilliger. ‘Mijn dagvulling bestaat uit het ontcijferen van 
archieven. Daarvoor heb ik een zogenaamd leesapparaat waarmee ik films 
kan bekijken. De informatie die ik verzamel, werk ik onder andere uit voor 
het museum. Op dit moment houd ik me bezig met de archieven van  
Piershil. Heerlijk om zo de geschiedenis in te duiken’, besluit Annee.
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De Watersnoodramp 
van 1953

De Watersnoodramp trof vooral Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. In de 
bewuste nacht van 31 januari op 1 februari 1953 bleken sommige buitendijken 
niet hoog en/of sterk genoeg om de springvloed, opgestuwd door een zware 
noordwesterstorm, te weerstaan. Veel polders liepen onder en vee verdronk in 
de stallen.

Na de ramp bleek dat in de Hoeksche Waard ruim vijf kilometer dijk te zijn 
verdwenen. Het eiland stond voor zo’n 75 procent onder water. Alleen een 
klein gedeelte, in een denkbeeldige driehoek tussen Piershil, Oud-Beijerland 
en Westmaas, bleef grotendeels gespaard voor het aanstormende water. 
Toen de trieste balans werd opgemaakt, bleek dat er maar liefst 1.835 
slachtoffers te betreuren waren in heel Zuidwest-Nederland. Verhalen van 
mensen die de ramp hebben meegemaakt, maken nog eens duidelijk hoe 
dramatisch het was. In sommige dorpen in de Hoeksche Waard waren 
tientallen dodelijke slachtoffers gevallen, vooral in ’s-Gravendeel, Strijen en 
Numansdorp. Langs binnendijken, die merendeels droog waren gebleven, 
waren overal dode koeien, paarden en varkens aangespoeld. Een luguber 
gezicht. Veel huizen stonden deels onder water, of waren zelfs compleet 
verwoest door de kracht van het ‘woedende’ water. Communicatie in het 
gebied was erg moeilijk vanwege het uitvallen van de elektriciteit. 
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Evacuaties
Nadat de hulp eenmaal goed op gang was gekomen, werden er op veel 
plaatsen kinderen en soms hele gezinnen geëvacueerd. Inwoners uit de 
Hoeksche Waard vonden een tijdelijk onderkomen bij mensen in onder 
andere Dordrecht, Schiedam, Rotterdam en Vlaardingen. Vaak bleven de 
ouders achter om te helpen met opruimwerkzaamheden. Voor men echt 
goed aan de slag kon met herstelwerk, moest de Hoeksche Waard natuur-
lijk eerst droog worden gemaakt. Dat werd onder meer gedaan door het 
imposante, drijvende gemaal Neptunus, afkomstig van Wilton-Feijenoord. 
Elf polders van de regio werden gelijktijdig leeggepompt. Het ging om 
21.000.000 m3 water! Op allerlei plaatsen gingen vervolgens ook brandweer-
mannen aan de slag om water weg te pompen.

Met vereende krachten de draad weer oppakken
Na de ramp moest er veel werk verzet worden. Wegen en hele stukken 
dijk waren vernield, huizen waren beschadigd of hadden grotendeels onder 
water gestaan. Dat gold natuurlijk ook voor veel kerkgebouwen, zoals het 
mooie, pittoreske kerkje van Mookhoek. Modder en onbruikbaar geworden 
delen van het interieur moesten worden verwijderd. Dit gebeurde op veel 
plekken met vereende krachten. Hulpverleners van buiten de regio en 
Hoeksche Waardse burgers gingen vaak gezamenlijk aan de slag.  
Gelukkig is ook dit mooie kerkje na de ramp weer in oude glorie hersteld. 

Hulp uit het buitenland
Van veel kanten kwam na de ramp al snel hulp op gang. Ook vanuit het 
buitenland, met name de Scandinavische landen. De kenmerkende, houten 
huizen zijn ook nu nog steeds zichtbaar in verschillende dorpen van de 
Hoeksche Waard. Deze vrijwel geheel uit hout opgetrokken woningen 
waren erg welkom om zodoende een deel van de verwoeste woningen te 
vervangen. De gehele hulp van de Scandinavische landen bedroeg maar 
liefst zeven miljoen gulden. Zeker voor die tijd een enorm bedrag! Maar ook 
op andere manieren kwam er hulp. Vanuit België werden meubels, keukens 
en huisraad geschonken. Onze zuiderburen leverden ze zelf af. Zo arriveer-
den in ‘s-Gravendeel destijds vrachtwagens vol met meubels vanuit het 
Waalse Luik.

In sommige dorpen in de Hoeksche Waard waren 
tientallen dodelijke slachtoffers gevallen, vooral in  
’s-Gravendeel, Strijen en Numansdorp.
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Woningstichting 
Cromstrijen 
René Kouters (directeur 1994 - 2002)

Tot 1981 werkte hij op de afdeling financiën bij de gemeente Zevenbergen. 
Na een sollicitatie bij het Gemeentelijk Woningbedrijf Numansdorp, startte 
zijn lange loopbaan op volkshuisvestingsgebied. René Kouters blikt terug op 
goede herinneringen aan zijn periode bij Woningstichting Cromstrijen.

René heeft bijzondere projecten en gebeurtenissen in zijn herinnering  
opgeslagen, waaronder de sloop van Tuindorp, een oude straat uit 1919.  
‘Het was mijn eerste besluit als directeur. Er stonden veertien twee-  
onder-een-kapwoningen, waarvan er veel kampten met bouwkundige en 
bouw fysische problemen. Door de sloop kwam er een grote kavel vrij.  
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de woningcorporatie
Daar verrees het eerste woningcomplex in atriumvorm in de sociale 
huursector voor senioren in de Hoeksche Waard. De bedoeling was dat de 
oud-bewoners, die tijdelijk elders gehuisvest waren, er na de bouw zouden 
terugkeren. Het was namelijk een hechte wijk met een sterke sociale 
samenhang. Nadat de nieuwbouw gereed was, keerden echter maar twee 
van de oorspronkelijke bewoners terug. De rest was heel tevreden met de 
tijdelijke woonruimte.’

Privatisering en fusie
‘Als ik de tijd overzie, dan is er behoorlijk wat gepasseerd. Na mijn aantreden 
in 1981 bij het gemeentelijk woningbedrijf Numansdorp, volgde al snel een 
gemeentelijke herindeling. Klaaswaal en Numansdorp fuseerden in 1984 
tot de gemeente Cromstrijen. Dit leidde ertoe dat ik hoofd Gemeentelijk 
Woningbedrijf gemeente Cromstrijen werd. In 1994 werd het woningbedrijf 
geprivatiseerd en ontstond Woningstichting Cromstrijen. Ik werd directeur’, 
verklaart René de veranderingen. Als gevolg van de privatisering beschikte 
de stichting over weinig eigen financiële middelen. Hierdoor werd zij gedwon-
gen jaarlijks de maximale huurverhoging door te voeren. Dit in tegenstelling 
tot de omringende rijkere corporaties die jarenlang inflatievolgend huur-
beleid konden voeren. René licht toe: ‘In het belang van onze huurders vond 
ik dat niet kunnen en pleitte voor een fusie met Woningstichting Korendijk 
en Volksbelang Oud-Beijerland. Het bestuur van de stichting dacht er 
anders over en trad in haar geheel af. De weg naar de fusie werd ingezet 
en in 2002 gerealiseerd. We gingen verder onder de naam Woonstichting 
Union. Onze huurders merkten direct het effect van deze schaalvergroting. 
Al halverwege het fusiejaar konden ze profiteren van inflatievolgend huurbeleid.’ 

Met een kluitje in het riet gestuurd
René voelt nog het schaamrood op zijn kaken als hij terugdenkt aan 1997, 
toen tijdens een jaarvergadering de Huurdersvereniging Cromstrijen met 
een trofee kwam. René: ‘Deze trofee beeldde de uitdrukking ‘Met een 
kluitje in het riet gestuurd worden’ uit. Wij blonken overduidelijk niet uit in 
klant gericht werken. Stof tot nadenken dus over de positie van onze huur-
ders als klant. Het managementteam boog zich erover en liet medewerkers 
een cursus volgen met acteurs. Zij speelden voorvallen uit onze eigen 
praktijk na. Dit leidde tot een bedrijfsbrede, klantgerichte houding naar onze 
huurders. Na een jaar zo te hebben gewerkt, ontvingen wij van de huurders-
vereniging weer een trofee: een badkuip met gouden kranen. Dit was voor 
ons een waardevolle beloning voor een juiste houding naar onze huurders.’
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Televisie verovert 
de huiskamer

Eind jaren vijftig, maar vooral in de jaren zestig begon de ‘beeldbuis’, zoals  
de tv in die jaren genoemd werd, de Nederlandse huiskamers te veroveren.  
Televisie kijken was in de jaren vijftig nog een belevenis. Een tv kopen  
betekende voor mensen een hele investering en dus gebeurde het vaak dat 
‘televisie-loze’ gezinnen bij de buren gingen kijken. Pas na 1960 werd de tv 
min of meer een gewoon onderdeel van de huiskamer.

Eerste experimenten met televisie
Al vanaf 1930 werden er proeven gedaan om uiteindelijk een televisie- 
uitzending mogelijk te kunnen maken. Philips werkte destijds samen met 
televisiepionier Erik de Vries (werknemer natuurkundig laboratorium  
Philips). Zo was er al in 1935 een experimentele televisie-uitzending.  
Tussen 1948 en 1951 leidde deze Erik de Vries 264 experimentele uitzendingen, 
die ontvangen werden door een paar honderd televisies die in Eindhoven 
waren opgesteld, veelal bij werknemers van Philips zelf. Amerika was ons 
land echter voor op dit gebied. Daar was het op 4 september 1951 zover: 
een speech van president Harry Truman, op de ‘Japanese Peace Treaty 
Conference in San Fransisco’, was op de tv te zien.

Op 2 oktober 1951 om precies 20.15 uur was de  
eerste zwart-wit tv-uitzending in Nederland een feit.
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NTS-studio verzorgde eerste zwart-wit uitzending
Op 2 oktober 1951 om precies 20.15 uur was de eerste zwart-wit tv- 
uitzending in Nederland een feit. Die kwam vanuit de NTS-studio in  
Bussum en werd bekeken door enkele duizenden mensen. De eerste 
omroepverenigingen waren de VARA, AVRO, KRO en de NCRV en later 
kwam hier ook nog de VPRO bij. De weinige mensen die een tv hadden, 
konden alleen Nederland 1 bekijken. Reclame was in de jaren vijftig nog 
niet toegestaan. Televisie werd slechts gezien als verspreider van informatie 
en brenger van nieuws. Pas in 1964 kwam er een tweede zender bij.  
Toen was er een uitgebreide uitzending waarin teruggeblikt werd naar de 
eerste veertien jaren tv in Nederland. Bekende series uit de jaren zestig 
waren onder meer Ja zuster, Nee zuster en jeugdseries als Floris,  
Swiebertje en voor de kleinsten Pipo de Clown.

woonaspect
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Vanaf de Molendijk rijd ik schuin naar beneden het dorp Klaaswaal binnen. 
Een draai naar links en nog een en dan bereik ik de Knotwilg. De straat doet 
zijn naam eer aan, want het mooie plein staat vol met forse knotwilgen.  
Ik ga op bezoek bij Koos en Heleen Schop. Heleen, geboren en getogen in 
Numansdorp, woont sinds haar trouwen in 1981 met Koos in Klaaswaal.

Door Erica Theloosen

Al snel brengt Koos het gesprek op ’t Goddelôze durp, de bijnaam van 
Klaaswaal. Hij licht toe: ‘In de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 
was Klaaswaal hét uitgaansgebied. Vanuit allerlei windstreken kwamen 
vooral mannen naar de cafés en kroegen. Dat kwam door de centrale ligging 
in de Hoeksche Waard, maar vooral ook door de aanwezigheid van vele 
cafés en kroegjes. Het feesten ging tot laat in de nacht door en er gebeurde 
nogal eens wat. Ik heb dat van horen zeggen. Van de vele kroegjes en 
cafés is nu nog maar weinig over. Zelfs Zaal Koster, hét middelpunt van 
feestvierend Klaaswaal, is verdwenen. Sinds kort is er een buffetrestaurant 
gevestigd. Heleen beaamt: ‘Het is stil aan het worden in ons dorp.  

K
laaswaal

Klaaswaal  
’t Goddelôze durp in beeld 
Koos en Heleen Schop aan het woord.
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Zeker nu zalencentrum Koster is overgenomen en ook de huwelijksfeesten 
hier niet meer plaatsvinden.’ Gelukkig kent Klaaswaal nog steeds een sterk 
verenigings leven. Koos licht toe: ‘Percentsgewijs is zeker 30 procent van 
onze inwoners lid van een van onze talloze verenigingen. Die variëren van 
tennis-, judo-, zang en muziekverenigingen tot biljart- en voetbalclub.’ 

Halte Koster annex Zaal Koster
Heleen laat me een van haar ansichtkaartenalbums zien, met foto’s van 
Halteplaats café Koster. Vanaf 1898 tot 1957 reed vanaf de Rotterdamse 
Rosestraat de RTM (Rotterdamse Tramweg Maatschappij) naar Zuid- 
Beijerland en deed daarbij onderweg Halte Koster aan. Deze naam dankt 
het café aan de plaatselijke RTM-agent Dirk Koster. In 1908 werd de woning 
met wachtruimte gebouwd. Heleen toont de foto’s waarop de ontwikkeling 
van Halte Koster goed te zien is. ‘Geruime tijd was dit ook het verzamelpunt 
waar boeren hun suikerbieten aanleverden, die per tram vervoerd werden 
naar de suikerfabrieken in Puttershoek en Dinteloord. Halverwege de jaren 
vijftig verdween de tramlijn en kwam de Rijksstraatweg ervoor in de plaats. 
De bieten werden voortaan met vrachtwagens vervoerd.’

Halte Koster werd café – restaurant – zalencentrum Koster, waar vele 
feesten en partijen gehouden werden. Wie in Klaaswaal trouwde, vierde 
als vanzelfsprekend daar zijn bruiloft. Na een verbouwing kreeg het ook 
een hotelfunctie. Daarna werd het Newland Steakhouse & Saloon, dat een 
Amerikaanse uitstraling had. ‘Recent is er weer een andere eigenaar in 
gegaan en nu is het een buffetrestaurant. Dat vind ik jammer’, verklaart  
Heleen. ‘De sfeer en charme van vroeger is helemaal verdwenen.  
Dat missen we.’ 

Geschiedenis Klaaswaal in beeld
Sinds 2005 verzamelt Heleen oude ansichten. Intussen heeft ze twaalf 
albums vol. De oudste kaarten zijn zeker zo’n 110 jaar oud. ‘Ik nam de  
verzameling over van de heer Edel, van de gelijknamige boekhandel in  
Oud-Beijerland. Koos en ik zijn al jaren geïnteresseerd in het verleden.  
Wij vinden het leuk te weten hoe het er vroeger uitzag. Daarnaast willen we 
het verleden levend houden. Iedere dag speur ik het internet na en wat ik 
vind aan beeldmateriaal sla ik digitaal op en print het uit voor in het album. 
Ook op beurzen zoek ik naar oude ansichtkaarten van Klaaswaal.’ 
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Een discussie over waar Koos en Heleen na hun trouwen zouden gaan 
wonen, is er nooit geweest. Heleen: ‘Koos’ familie had er een groothandel 
in vlees. Heel logisch dat ik naar Klaaswaal verhuisde.’ Ze hebben het dorp 
langzaam zien groeien naar 4.000 inwoners. Het veranderen ging sneller. 
Koos vertelt: ‘Het oude deel van Klaaswaal is de laatste tien jaar helemaal 
op de schop gegaan. Wij wonen nu in een vrij nieuw appartementencomplex 
op circa 50 meter van het oude centrum. Heleen heeft van het oude en het 
nieuwe deel foto’s gemaakt. Zo blijft de geschiedenis van Klaaswaal,  
’t Goddelôze durp, in beeld.’ 

Op de terugweg rijd ik via de Molendijk en Rijksstraatweg weer terug. 
Wetende van de historie van Zaal Koster, kijk ik naar de plaats waar nu het 
buffetrestaurant ligt. Vreemd idee te rijden over een weg waar jarenlang de 
tram van Rotterdam naar Zuid-Beijerland het beeld bepaalde.

Boek ’t Goddelôze durp
Thuisgekomen pak ik het boek ’t Goddelôze durp van Arie Biermans 
erbij. Op pagina 22 staat er in het streekdialect van de Hoeksche Waard 
geschreven: ‘Kluzwaal sting d’r vroeger om bekend datter altijd wel wat 
te beleve viel. In verschaaie andere durpe kon in ‘t wiekend een kenon 
ofgeschote worre zonder wat te rake, maar op Kluzwaal was ‘t dan 
harstikke druk en gezellig. De kefees zatte vol mit kaarters en biljarters, in 
’t Wape van Holland dañste de boere en in Zaal Koster draaide een film of 
wier d’r gedañst deur de andere meñse. Deurdeweeks zat ’t daer ok dikkels 
vol mit bruilofte, pertije, uitvoeringe van meziek- en tenêêlverêneginge en 
bezars. D’r kwamme ok raaizende gezelschoppe, zôals revuus mit bekende 
humeriste …….’ 

Op de volgende pagina staat: ‘In ôôñs kefee waere d’r deur de week 
saeves dikkels bruilofte, vergaderinge ne rippetiesies van meziek- en 
zangverêneginge, want Kluzwaal sting d’r toen al om bekend dat de meñse zô 
veul same deje datter bekant op elke tien inweuners wel een verêneging was.’

Het bevestigt wat Koos en Heleen vertelden over de sfeer, de charme en 
het bloeiende verenigingsleven van Klaaswaal.

K
laaswaal

Uit de ansichtkaartencollectie 
van Heleen
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Als hoofd financiën bij de gemeente Korendijk gaf Martien de Rijke in een 
beleidsnota een aanzet tot de vorming van Woningstichting Korendijk.  
Daarbij zouden het Gemeentelijk Woningbedrijf Korendijk en de Vereeniging 
tot verbetering van de Volkshuisvesting in Zuid-Beijerland samen verder gaan 
als nieuwe woningcorporatie, Woningstichting Korendijk. Zijn voorstel werd 
overgenomen. Een kwartiermaker, van toen nog de Nationale Woningraad, 
werd ingevlogen en de realisatie ging van start. Bijzonder is dat hij solliciteerde 
bij de nieuw opgerichte woningstichting en er per 1 april 1995 directeur werd.

Allereerst blikt Martien terug naar de periode 1964-1984: ‘Het was een tijd 
waarin optimaal gebruik gemaakt werd van subsidieregelingen om woningen 
te verbeteren. Daarnaast werden honderden huurwoningen (boven een  
bepaalde huurprijsgrens) verkocht aan de huurders. Het effect was drieledig: 
het eigen woningbezit werd bevorderd, het leverde het Gemeentelijk  
Woningbedrijf geld op en de wijkopbouw werd gemêleerder.’

Woningstichting Korendijk
Martien de Rijke (directeur 1995-2002)
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de woningcorporatie
Woningstichting Korendijk
Over zijn periode bij Woningstichting Korendijk vertelt Martien: ‘Ik kijk terug 
op zeven heerlijke jaren. De zelfstandigheid waarmee ik kon werken en 
voor huurders de dingen goed kon regelen. Wat ik heel bijzonder vond, 
was dat ik me ook kon inzetten voor goede huisvesting voor zorgbehoe-
venden, zoals het opzetten van kleinschalige woonvormen. Dit konden wij 
ons veroorloven, omdat de woningstichting een goede financiële positie 
had. Met dank aan de gemeente Korendijk, die de reservemiddelen vanuit 
het Gemeentelijk Woningbedrijf onverkort overhevelde naar de nieuwe 
woningstichting.’ Martien werkte er met nog vijf andere collega’s en ieder-
een had een groot verantwoordelijkheidsbesef. De verstandhouding met 
de huurdersvereniging was heel prettig. Hoewel er geen directe aanleiding 
was tot schaalvergroting, was er wel het besef dat de kleine organisatie in 
personele zin kwetsbaar was. Er werd gezocht naar samenwerking.  
Die werd gevonden bij de woningstichtingen Cromstrijen en Volksbelang. 
Het resultaat was dat op 1 januari 2002 Woonstichting Union van start ging.

Boerderij Dorpzigt
‘Ook bij Union kreeg ik de kans om met mooie projecten aan de slag te 
gaan,’ vervolgt Martien. ‘Zo was ik betrokken bij vier projecten waarbij 
boerderijen herontwikkeld werden. Als voorbeeld noem ik graag Boerderij 
Dorpzigt in Zuid-Beijerland. In samenwerking met Monumentenzorg is deze 
prachtige boerderij gerestaureerd en heeft nu de functie van multifunctioneel 
centrum. Er zijn onder andere een hospice, een kleinschalige woonvorm 
voor mensen met dementie, een bibliotheek, een peuterspeelgroep en een 
kinderdagverblijf in gevestigd.’

Hartverwarmend
Mooie opmerkingen en herinneringen zijn Martien bijgebleven. ‘In Nieuw-
Beijerland werden appartementen gebouwd voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Een van de bewoonsters, een oudere dame van in de 
vijftig, die nog nooit zelfstandig had gewoond, kreeg de sleutel van haar flat. 
Toen ze haar appartement binnenstapte, kreeg ze tranen in haar ogen en 
riep: “Is dit echt voor mij?” En dan het verhaal van een jonge knul.  
Geruime tijd betaalde hij zijn huur niet. Na allerlei mislukte pogingen om 
met hem in contact te komen, kwam het zover dat hij op straat gezet 
werd. De huurschuld werd afgeboekt. Wat er gebeurde? Anderhalf jaar 
later stond hij op de stoep en verontschuldigde zich voor de opgelopen 
huurschuld. Inmiddels had hij een vak geleerd en liep hij stage. Hij kwam 
vertellen dat hij zijn huurschuld beetje bij beetje wilde terugbetalen. Ik vond 
dit hartverwarmend,’ glimlacht Martien.
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De opkomst van de 
doorzonwoning

Een doorzonwoning is de aanduiding voor een woning die veel gebouwd werd 
in de jaren zeventig van de twintigste eeuw. De woonkamer liep over de gehele 
diepte van het huis door en had dan ook twee grote ramen, zodat de zon door 
de hele kamer kon schijnen. Dit verklaart meteen de naam doorzonwoning.

Voor de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw waren grotere ramen 
aan beide kanten van een woning vrijwel alleen te vinden in flatgebouwen. 
Eind jaren zestig begon dit te veranderen. Andere ideeën waren in opkomst. 
Er moest meer licht en ruimte komen in de woning, ook in de rijtjeshuizen. 
Met licht bedoelden de ontwerpers en architecten het zonlicht. In relatief 
korte tijd werd het bouwen van doorzonwoningen razend populair en in de 
jaren zeventig werd het een begrip. De breedte van doorzonwoningen was 
doorgaans zes meter, terwijl de diepte langzaam groeide tot zo’n negen 
meter in de jaren zeventig.

De familie Doorzon
Het woningtype werd zo algemeen, dat er het gemiddelde gezin mee werd 
aangeduid. Deze ‘doorsnee’ familie werd zelfs uitgebeeld in De familie 
Doorzon, een bekend Nederlands stripverhaal, vervaardigd door Gerrit de 
Jager en Wim Stevenhagen.

woonaspect
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Ouderen & wonen  
in de Hoeksche Waard
Een driegesprek tussen Nico de Pijper, Arie Kamerling 
en Wim van de Gevel

De organisatie van de ouderenzorg heeft haar wortels in de tweede helft 
van de 19e eeuw, toen de eerste bejaardentehuizen verschenen. Geleidelijk 
aan veranderde de wijze waarop naar ouderen, zieken en kwetsbare 
groepen gekeken werd. Bejaardentehuizen verdwenen en aanleunwoningen, 
verzorgings- en verpleeghuizen deden hun intrede. Anno 2014 staan er weer 
veranderingen in de zorg voor de deur.

Nico de Pijper, directeur Zorgwaard: ‘Hoe ouderen honderd jaar geleden 
leefden en woonden, daar weet ik niet echt heel veel van. Wel is bekend 
dat toen de kerk en de Diaconieën een belangrijke rol speelden bij de 
opvang van ouderen en armen. Ook bestonden toen particuliere initiatieven. 
De hulp en zorg gingen vaak gepaard met idealistische doelstellingen zoals 
beschaving of evangelisatie.’ 

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er op het gebied van ouderenzorg 
veel voor Nederland. Bejaardenoorden schieten vanaf midden jaren zestig 
als paddenstoelen uit de grond. Een van de verklaringen is het toenemende 
individualisme. Kinderen willen hun vrijheid en ruimte behouden, maar ook 
de ouderen willen niet meer afhankelijk van hun kinderen zijn. Verder wordt 
het groeiende woningtekort na de Tweede Wereldoorlog steeds nijpender. 
Hierdoor heerst er een grote maatschappelijke druk op ouderen om huizen 
vrij te maken voor jonge gezinnen. Met de Wet op de Bejaardenoorden uit 
1963 maakt de overheid het mogelijk bejaardentehuizen te bouwen. Het ver-
huizen naar een bejaardentehuis wordt daarom gestimuleerd. ‘Wie 65 werd 
mocht naar het bejaardentehuis. Dat was toen een hele eer: je had het 
rusthuis verdiend. Fysiek hoefde je niets te mankeren, de indicatie was niet 
zorg gerelateerd. Alleen de leeftijd was van belang. De gemeente draaide op 
voor de kosten,’ licht Nico toe.
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‘Wet & regelgeving zorgden ervoor dat de term bejaardentehuis begin jaren 
negentig verdween. Evenals de toelatingscriteria’, aldus Arie Kamerling. 
Hij is zijn hele loopbaan werkzaam in de zorg. ‘Ik vind dat wij ouderen heel 
wat verschuldigd zijn en doe daar graag wat voor terug.’ In 2002 werd hij 
bij woonzorgcentrum Heemzicht aangesteld als zorgmanager. Zeer tot zijn 
plezier is hij sinds april 2013 directeur-bestuurder van Heemzicht. 

Ook Wim van de Gevel herinnert zich de tijden van het bejaardentehuis, 
waar massaal gebruik van gemaakt werd. Sinds 1985 is hij directeur van 
zorginstelling de Open Waard, onderdeel van Alerimus. Hij lacht: ‘Ouderen 
vierden er zelfs hun 25-jarig woonjubileum. Als je nu kijkt naar een verblijfs-
duur in een verzorgingshuis is dat maximaal twee tot tweeëneenhalf jaar. 
Tegenwoordig moet je echt veel mankeren om in een verzorgingshuis 
terecht te komen. Dat alles heeft te maken met het feit dat er heel anders 
tegen ouderen aangekeken wordt. Nu is de gedachte ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving te laten functioneren.’ 

Ontwikkelingen in de zorg
De ontwikkelingen in de zorg zijn geleidelijk aan gegaan. De Wet op de  
Bejaardenoorden verdween en daarmee ook de bejaardentehuizen.  
De volksverzekering AWBZ werd in het leven geroepen, er kwamen 
verzorgings- en verpleegtehuizen en het persoonsgebonden budget werd 
ingevoerd. ‘In 1994 deed de extramuralisering zijn intrede’, vertelt Nico.  
‘Toen werd al vanuit de overheid ingezet op het zo lang mogelijk thuis laten 
wonen van ouderen. Het scheiden van wonen en zorg is dus al geruime tijd 
aan de gang. Een deel van de verzorgingshuizen werd afgebroken, waar aan-
leunwoningen voor terugkwamen. Op twee cliënten die extramuraal, dus buiten 
het verzorgingstehuis woonden, stond een cliënt die intramuraal woonde.’ 

Arie vult aan: ‘Zorg was voorheen aanbodgericht. Nu alleen nog maar 
vraaggericht. Dat is wel een proces van jaren geweest. Het is steeds meer 
de cliënt zelf die bepaalt welke zorg, waar en door wie geleverd wordt.’ 

Nico de Pijper Arie Kamerling Wim van de Gevel
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Wim ziet op dat gebied ook goede dingen gebeuren: ‘Er wordt veel gedaan 
om de ouderen hun privacy te laten behouden. We spreken niet meer van 
patiënt maar van cliënt en bewoner. Er wordt ingespeeld op hun behoeften. 
Ik zal me met hand en tand blijven vastbijten in de extramuralisering waar 
Nico over spreekt. Ouderen moeten zolang mogelijk hun zelfstandigheid 
blijven houden, maar niet ten koste van alles. Goede intramurale zorg zal 
ook altijd nodig blijven.’ Nico vult aan: ‘De essentie is dat mensen zelf de 
regie moeten kunnen blijven voeren over hun eigen bestaan. Welzijn is het 
centrale thema en dit bepaalt de zorgvraag en of mensen zelfstandig kun-
nen blijven wonen.’

Affiniteit met ouderenzorg
Evenals Arie hebben Nico en Wim affiniteit met ouderenzorg. Nico: ‘Ook ik 
wil graag iets voor de ouderen terugdoen. Sinds 2005 ben ik werkzaam bij 
Zorgwaard, ontstaan uit een fusie tussen Sabina van Egmont en Trivalent. 
Zorgwaard zorgt voor een compleet aanbod, met als insteek: hoe kunnen 
we, samen met andere organisaties, onze klant optimale zorg bieden. Ik voel 
me er prima op mijn plaats.’ 
Zorgen voor zit bij Wim in hart en nieren. Hij behaalde zijn diploma’s als 
verpleegkundige en vervulde diverse functies in verpleeghuizen. ‘Ik ken het 
klappen van de zweep, omdat ik zelf met mijn handen aan het bed gestaan 
heb. Daarom weet ik wat er zich afspeelt en wat de verpleging voelt en 
meemaakt.’ 

Toekomstbestendige zorg
Nog maar een aantal jaren geleden was de zorg leidend. De drie heren zien 
dat nu de zorg steeds meer faciliterend wordt. Arie haalt een voorbeeld 
aan: ‘De SRV-wagen mag weer rijden, zodat ouderen zelf hun boodschap-
pen kunnen blijven doen.’ Nico vult aan: ‘Daarom moeten we nu goed kijken 
naar bestaande voorzieningen. Hoe zijn deze goed bereikbaar te maken 
voor ouderen. Dat bereik je alleen door samen met alle partijen aan tafel te 
gaan zitten en naar oplossingen te zoeken.’ In de Hoeksche Waard werken 
Heemzicht, Alerimus, Zorgwaard, gemeentes, thuiszorg, welzijn en de 
woningcorporatie steeds meer samen om de focus te leggen op toekomst-
bestendige zorg.

De essentie is dat mensen zelf de regie moeten  
kunnen blijven voeren over hun eigen bestaan.
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De samenwerking met HW Wonen begon een aantal jaren geleden.  
Wim: ‘Dat had te maken met de toenmalige financierings systematiek.  
Verzorgingshuizen hadden geen andere keus dan hun vastgoed over te 
dragen aan de woningcorporatie. Voor ons was dit een groot voordeel.  
Zo waren wij bijvoorbeeld zelf niet meer verantwoordelijk voor groot on-
derhoud. Voor de woningcorporatie, die tot die tijd voornamelijk te maken 
had met sociale huurwoningen, was het een hele omslag. Nu kreeg ze het 
beheer van maatschappelijk vastgoed in portefeuille. De samen werking 
verliep vanaf het begin prettig. Alles was altijd bespreekbaar.’ Nico en Arie 
beamen dit: ‘Diverse zorglocaties zijn in overleg met HW Wonen ontwikkeld 
als toekomstbestendig zorgvastgoed.’ 

Onze gezamenlijke zorg
Nico besluit: ‘Er is veel kritiek op de overheid en de ontwikkelingen in de 
zorg. Mijn mening is dat er gestopt moet worden met klagen. Blijven hangen 
in iets lost niets op. Het is onze gezamenlijke zorg om uit de samenlevings-
vraagstukken te komen en niet meer de problemen over de schutting te 
gooien. In de Hoeksche Waard is die waardevolle samenwerking gaande, 
ook met HW Wonen. Dat zij bereid is te investeren in maatschappelijk 
vastgoed juichen wij bijzonder toe. Vitaliteit en leefbaarheid vormen in de 
Hoeksche Waard een toekomstgericht fundament voor de ouder wordende 
mens.’
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Wonen in het natuurlandschap 
van gemeente Korendijk

Op pad met gidsen Marianne van der Waal en Piet Holster

Grijs en grauw is het weer met af en toe een miezerig buitje. Dat is jammer 
voor de fotografie. De kenmerkende mooie wolkenpartijen boven de Hoeksche 
Waard kunnen vandaag niet op de gevoelige plaat vastgelegd worden. Op de 
parkeerplaats bij Tiengemeten ontmoeten we elkaar: natuurgidsen Marianne 
van der Waal en Piet Holster, fotograaf Han van der Nat en ik. Klaar voor een 
natuurreis door het schitterende landschap van Korendijk.

Door Erica Theloosen 

De natuurgidsen nemen ons via een drassig paadje mee naar het natuur-
gebied Tiendgorzen aan de buitenzijde van de Nieuwendijk. Het is een 
schitterend natuurgebied. Marianne licht toe: ‘Na de Deltawerken in de 
jaren zeventig, waarbij het Haringvliet werd afgesloten van het open water, 
is hier veel veranderd. Het van oorsprong zoute water, veranderde in zoet 
water, dat de boeren uitstekend konden gebruiken voor hun akkers.  
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Korendijk

Ook eb en vloed, met hoogteverschillen van twee meter, verdwenen. Nu is 
het hoogteverschil zo’n 30 centimeter.’ Op het uiterste puntje aangekomen, 
horen we allerlei vogelgeluiden. We blijven even stilstaan om de ‘tikkende’ 
vogel te ontdekken. Deze verstopt zich echter goed in de hoge rietkragen 
waardoor we hem niet te zien krijgen. 

Wakers en slapers
We wandelen terug naar de auto om een tocht te maken door het zuid-
westelijk deel van de Hoeksche Waard. Boven aan de buitendijk kijken we 
neer op de Eendragtspolder waar het buurtschap Nieuwendijk ligt. De dijk 
is een waker, een dijk op Deltahoogte gebracht die het dorp erachter moet 
beschermen tegen opkomend zeewater. ‘Vroeger stonden er ook huizen  
op zo’n waker. Nu mag aan een buitendijk niet meer gebouwd worden.  
Verder de polder in zijn de lagere dijken, die noemen we de slaper’, licht Piet 
toe. ‘Hierop mag dat wel. De dijkdorpen zijn vaak lange lintdorpen, wat weer 
kenmerkend is voor deze regio. Tussen de dijken in liggen de verschillende 
polders met uitgestrekte akkers.’ Onder het rijden wijst Piet op de Noorse 
houten huizen in Nieuwendijk. Tijdens de Watersnoodramp werd dit buurt-
schap volledig weggevaagd en dankzij de hulp van Noorwegen herbouwd. 

Korendijkse Slikken
Onderweg naar het meest westelijke deel, het grote natuurgebied  
Korendijkse Slikken, vertelt Marianne over haar werk en hobby. Ze is  
natuur- en Nationaal Landschap Gids. In de vogelwerkgroep is ze actief  
als weide vogelbeschermer en bij vogeltellingen. Daarnaast is ze nauw  
betrokken bij de vereniging Hoekschewaards Landschap. Die zet zich al 40 
jaar actief in voor het behoud van natuur en milieu in de Hoeksche Waard.  
Bij ‘het witte dijkhuis’ aan de Westdijk in Goudswaard aangekomen,  
parkeren we de auto. Marianne: ‘Vanaf hier start een wandelroute die je 
door graslanden en langs zoetwatergetijdenatuur voert. Aan de wandelroute 
staat een vogelkijkhut van waaruit je uitstekend de vele vogels zoals smient, 
wulp, goudplevier en watervogels kunt spotten. Het ruige deel is bosachtig. 
Tijdens de novemberstorm in 2013 kwam het water hier zo hoog te staan, 
dat de reeën het bos uit vluchtten. Normaal gesproken zie je ze niet.’ 

De dijkdorpen zijn vaak lange lintdorpen, wat weer 
kenmerkend is voor deze regio. Tussen de dijken in 
liggen de verschillende polders met uitgestrekte akkers.
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Goudswaard
We stappen weer in. Piet wijst op de vele poldermolentjes in het landschap: 
‘Dat zijn de Bosman-molentjes, genoemd naar de Piershilse uitvinder Bas 
Bosman. Als de situatie erom vraagt, pompen ze, door de wind aangedreven, 
het water een sloot verder.’
Even verderop is de dijk afgesloten. Piet weet te vertellen dat de dijk daar 
opgehoogd wordt tot Deltahoogte. Via een hobbelig paadje rijden we dwars 
door de polder Goudswaard binnen. Alsof de tijd daar heeft stilgestaan. 
Kleine huizen, een diversiteit aan leuke gevels sieren de Dorpsstraat.  
Net als we bij de gerestaureerde kerk staan, slaat de klok luidruchtig twaalf 
uur. We rijden verder, de Westdijk op en komen voorbij het watergemaal 
dat vroeger het water de haven in pompte. Hier lagen vroeger de boten 
klaar om de landbouwproducten af te voeren. Nu liggen er een paar kleine 
plezierboten. Om bij hoog water de doorgang van de haven naar de weg af 
te sluiten is er een voorziening gemaakt. Dit is een zogenaamde coupure 
die de doorgang afsluit met vloedplanken. 

Groote Gat
Onderweg naar het Groote Gat, tussen Piershil en Zuid-Beijerland, licht 
Marianne het Vlietproject toe: ‘Dit project levert een bijdrage aan de verdere 
ontwikkeling van het landschap. Kreken worden hersteld, de capaciteit voor 
de waterberging vergroot en de waterkwaliteit verbeterd. De huidige kreken 
zijn ontstaan toen de oude getijdengeulen met de inpoldering werden 
afgesloten. Onder andere door ruilverkaveling hebben ze hun natuurlijke 
vorm verloren. Nu worden ze weer zichtbaar gemaakt door rietbermen te 
verbreden en meer glooiende oevers in de binnenbochten te creëren.’  



Decennium 7 • 1974 - 1984 73

Korendijk

Aangekomen bij het Groote Gat zie ik wat ze bedoelt. Tijdens heftige 
regenval wordt het water opgevangen in de natuurgebieden om overlast op 
agrarische percelen te voorkomen. De waterkwaliteit wordt verbeterd door 
het verdiepen van de kreken en het verbreden van oeverranden. Het riet 
zorgt voor een zuiverende werking van het water.

Zuid-Beijerland
Het laatste stuk van de tocht gaat naar Zuid-Beijerland, het langste dijkdorp 
waar de boerderijen als een lint in de polder Groot Zuid-Beijerland liggen. 
Als ik terugkijk naar onze rit, dan hebben we bijna alleen maar gereden 
over wegen die je doen beseffen dat je in de polder rijdt. Wat te denken van 
Molendijk, Korendijk, Steegjesdijk, Westdijk, Oudendijk en Nieuwendijk.  
In bijna elke polder is een dorpskern ontstaan. Karakteristiek is dat de dorpen 
aan het water vaak een Voorstraat hebben die haaks op de dijk staat.  
Aan de buitenkant van de dijk ligt een haventje en in het verlengde daarvan, 
maar dan aan de binnenzijde, het afwateringskanaal. Meestal is dat een 
oude kreekloop. Ieder dorp heeft ook zijn eigen beeldbepalende koren-
molen, boerderijen en kerken, omgeven door een schitterend landschap 
waar veel aandacht voor is. Bij Piet thuis drinken we een kop koffie en 
kijken we uit over het zo kenmerkende lege en weidse landschap.  
Meteen pakt vogelspotter Marianne de verrekijker erbij. Een witte buizerd is 
in de verte neergestreken in een boom. Het is een passende afsluiting van 
een boeiende excursie door het natuurlandschap van gemeente Korendijk.
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Boerderijen  
in de Hoeksche Waard
Willy Spaan vertelt over het agrarisch erfgoed

In de Hoeksche Waard valt je blik direct op de verscheidenheid aan  
boerderijen. Het jaar 2003, uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij, was  
dan ook een uitstekend moment voor een inventarisatie van alle boerderijen.  
Initiatiefneemster was Willy Spaan. Voor dit doel richtte zij de stichting  
Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard op.

‘Ik ben zelf niet opgegroeid op een boerderij. Uit ervaring kan ik dus niet 
spreken. Vanuit mijn betrokkenheid bij het erfgoed van de Hoeksche 
Waard, ook omdat ik er woon, heb ik me hierin verdiept. Mijn interesse ligt 
bij kunst, architectuur en landschap. De geschiedenis van het landschap 
verklaart de bouwkenmerken van boerderijen. In de middeleeuwen zat de 
kennis en kunde van het bedijken en van de landbouw vooral bij de kloos-
ters. In de Hoeksche Waard verwijzen namen als het Munnikenland en de 
Kloosterweg daar nog naar. 

Dijkboerderijen
Later waren het vooral de hogere burgers, patriciërs en rijke stedelingen 
die investeerden in bedijkingen. Wie dat deed, had ook recht op een stuk 
land. Daar lieten ze boerderijen op bouwen die ze verpachtten. Aan een 
nieuwe dijk ontstond de eerste nederzetting bij de sluis. Er kwam een 
sluiswachter die de sluisdeuren moest bedienen, maar ook een timmerman, 
smid en veerman. De eerste boeren vestigden zich hoog en droog in  
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dijkboerderijen, waar vee werd gehouden dat in de buitendijkse grasgorzen 
en het binnendijkse weiland werd geweid. Binnendijks werd de nieuwe 
polder zo snel mogelijk verkaveld en ontwaterd, want de eigenaar wilde wel 
rendement zien. Zodra het land bezaaibaar was, werden er verspreid in de 
polder boerderijen gebouwd op hoge kreekoevers. Er lag veel akkerland 
omheen. De boerderijen zorgden voor werkgelegenheid en trokken arbei-
ders aan. Voor de teelt van de gewassen waren veel landarbeiders nodig, 
want alles was handwerk. De arbeiders woonden eeuwenlang in schamele 
huisjes aan de dijken. Met de Woningwet van 1901 en de opkomst van de 
sociale woningbouw kwam daar verbetering in.

Dankzij de vruchtbare zeeklei is er in onze regio veel akkerbouw. Om de 
oogst goed op te bergen, waren opvallend hoge, brede en lange schuren 
nodig. Het ongedorste koren, erwten en vlas werden hier tot aan de nok toe 
opgetast. In een zijbeuk van de schuur lag de koeienstal, ook wel grupstal 
genoemd, voor de melkkoeien. Dan was er ook nog een stal voor de paar-
den. De stalmest vermengd met stro diende om het land te bemesten.  
De melk werd verkocht of tot boter gekarnd. Dit gebeurde op de boerderij 
tot eind negentiende eeuw de melkfabrieken kwamen. Naast de dijk-
boerderij zijn twee bouwtypen karakteristiek geworden voor de Hoeksche 
Waard. Die overheersende bouwstijlen zijn het Overmase dwarsdeeltype en 
het latere Langsdeeltype. 

Overmase dwarsdeeltype 
Dit type boerderij bestaat uit één stuk: het voorhuis of woonhuis en de 
schuur. Alles onder dezelfde kap. Daar zijn er nog maar een paar van.  
De oogst werd binnengereden door dubbele deeldeuren aan de zijkant van 
de schuur. Binnen werd de oogst gelost en opgetast en dan moest de wagen 
achteruit door dezelfde deuren weer naar buiten. Het waren grote boerderijen 
met twee stel deeldeuren in de zijgevel. Hoe groter het geheel was, hoe meer 
land de boer had. Daarmee was de boerderij meteen een statussymbool. 

Foto St. Landelijk Erfgoed Hoeksche Waard
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Langsdeeltype
Vlaamse monniken hadden al in de middeleeuwen vrijstaande graan-
schuren bedacht, waarin de deel niet dwars, maar in de lengte van de 
schuur lag. In een schuur met een langsdeel konden vol beladen oogst-
wagens aan de voorkant binnenrijden, gelost worden en er achter leeg 
uitrijden. Een langsdeel werkte makkelijker en sneller dan een dwarsdeel. 
Deze bouwvorm waaide in de 19de eeuw over naar de Hoeksche Waard. 
Onze boeren bouwden hun woonhuis echter excentrisch aan de schuur 
vast, naast de deeldeuren. Zo ontstond het populaire Hoeksche Waards 
boerderijtype met een ‘Vlaamse schuur’. De meeste boerderijen hadden 
rietgedekte schuren. Riet was streekeigen materiaal, afkomstig van de 
oevers langs het Haringvliet, Hollands Diep en van Tiengemeten. 

Ontwikkelingen en mechanisatie
Na de oorlog deed de combine zijn intrede. Deze maait en dorst tegelijk het 
graan uit de aar. De strohalmen komen er aan de achterkant uit en worden 
meteen tot strobalen geperst. De hoge schuren waren nu niet meer nodig 
om het ongedorste koren op te slaan. Boeren specialiseerden zich steeds 
verder en velen richtten zich bijna uitsluitend op de akkerbouw.  
Er trad schaalvergroting op. Kleine gemengde bedrijven werden gesaneerd. 
De meeste dijkboerderijen kregen een nieuwe bestemming als woon- en 
hobbyboerderij. Door de mechanisatie waren op de grote boerderijen 
geen arbeiders en werkpaarden meer nodig. De schuren werden gebruikt 
voor het stallen van grote tractoren en machines. Er werden graansilo’s 
en koelcellen voor de aardappels in gebouwd. Eigenlijk kun je zeggen dat 
de boerderijen telkens werden aangepast aan de veranderende bedrijfs-
behoefte. Grote vrachtwagens konden ook niet meer over de grindpaden 
en gemetselde boogbruggetjes met een te smalle poort rijden. De super-
markt verdrong de moestuin en de boomgaard van het erf. Door al die 
vooruitgang verdween veel van het pittoreske aanzicht van de boerderij. 

Innovatieve landbouw 
Agrariërs in de Hoeksche Waard zijn deskundig en vooruitstrevend. Ze zien 
kansen en grijpen die aan. Innovatief is de per satelliet en sensor gestuurde 
precisielandbouw. Ze werken zo economisch mogelijk, maar hebben ook oog 
voor de biodiversiteit. Denk hierbij aan de meer dan 500 kilometer bloeiende 
akkerranden en aan de herstelde kreekoevers. Deze linten verfraaien niet 
alleen het landschap, maar het zijn ook ecologische zones voor kleine dieren, 
vogels en wilde flora. Hierbij werken de boeren samen met Agrarisch Natuur-
beheer Rietgors, het Waterschap, de Provincie en de Landbouwuniversiteit. 

Het onderzoek naar boerderij en erf in de Hoeksche Waard heeft mij veel inzicht 
gegeven in het wonen en werken op Hoeksche Waardse boerderijen vroeger en 
nu. Ondanks alle veranderingen is de landbouw, die vanuit de boerderijen wordt 
bedreven, de drager van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard gebleven.’

Foto St. Landelijk Erfgoed  
Hoeksche Waard
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Hip, wild 
en vooral kleurrijk

Eind jaren zestig en zeker later in de jaren zeventig veranderde er veel in 
het interieur van de Nederlandse huizen en dan vooral in de huiskamers. 
Een strak, degelijk behangetje en een keurig bruin of grijs tapijt waren 
ineens helemaal uit. De echo van de jaren zestig klonk stevig door in de 
woontrends van die tijd. 

Behang en ook muurverf waren tot die tijd meestal ‘braaf’ in de achtergrond 
aanwezig in de huiskamer. Muurverf was vrijwel altijd wit, gebroken wit of 
crèmekleurig. In elk geval zelden opvallend. Voor behang gold merendeels 
hetzelfde in de jaren dertig, veertig, vijftig en ook nog deels in de jaren 
zestig. Echter, aan het einde van de jaren zestig veranderde er veel, zo 
niet alles waar het de smaak van het grote publiek betrof. Ontwerpers van 
behang, meubelen, gordijnen en complete woonkamers lieten zich inspireren 
door de hippie-cultuur en de Pop-Art uit de jaren zestig. Heldere, felle 
kleuren deden hun intrede in het interieur. Behang was niet meer iets wat 
‘anoniem’ ergens in de achtergrond aanwezig was, maar het vulde de kamer 
met soms wonderlijke motieven en veel bruine, gele en oranje tinten.  
Ook de muren en soms zelfs de plafonds kregen in de jaren zeventig  
allerlei opvallende kleuren.

De zitkuil en de zitzak
De kamer werd ook qua indeling flink onder handen genomen door de 
dames- en herenontwerpers. Zo werd bijvoorbeeld de zitkuil populair, waar 
de banken en salontafel een plek kregen. Opmerkelijk waren de toch vaak 
tamelijk strak vorm gegeven meubels in combinatie met de soms wilde 
motieven op het behang. Ook zag je meubels die juist de trend van strakke 
of sterk afgeronde vormen doorbraken.
De zitzak, een nogal wonderlijk alternatief voor de comfortabele leunstoel 
werd in de tweede helft van de jaren zeventig en begin jaren tachtig razend 
populair. En hoewel die rage uiteindelijk weer voorbijging, zijn er nog steeds 
zitzakken in allerlei soorten, maten en kleuren te koop.

woonaspect
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Bouwen 
in de jaren tachtig 
Herinneringen van projectleider Jan Weeda

In de jaren tachtig van de vorige eeuw deden zich diverse ontwikkelingen op 
bouwgebied voor. In die periode was Jan Weeda uitvoerder bij wat toen nog 
Bouwbedrijf Boender en Maasdam B.V. heette.

Jan vertelt: ‘Als uitvoerder kwam ik voor het eerst in contact met  
Volks belang Oud-Beijerland via het architectenbureau Ad Gestel uit  
Middelharnis. Een directeur-bestuurder kende Volksbelang toen nog niet. 
Mijn contactpersonen waren de bestuursvoorzitter Leen Viskil en secretaris 
Rien Vrij. Het waren de mannen in pak.’ De eerste woningwetwoningen die 
Boender en Maasdam mocht bouwen, verrezen in de Zoomwijck in Oud-
Beijerland. Daarnaast bouwden ze ook HVAT-woningen, bestaande uit twee 
woonlagen boven elkaar. HVAT staat voor Huisvesting Van Alleenstaanden 
en Tweepersoonshuishoudens.’

‘Begin jaren negentig startten wij, inmiddels gefuseerd met Kondor Wessels 
Groep N.V., met het grootschalig onderhoud van 74 woningen rondom het 
Lariksplantsoen in Oud-Beijerland. Deze woningen waren in het beheer 
van Volksbelang. Kunststofkozijnen kwamen er en nieuwe vloeren. Voor dit 
project had ik prettige contacten met Jaap Mijnders, opzichter in dienst van 
architectenbureau Ad Gestel. Vanaf dat moment mochten wij jaarlijks de 
renovatie, mutatieonderhoud of het grootschalig onderhoud voor de bouw-
vereniging verzorgen. Dit deden we met een vaste club van zo’n zeven man. 
Vanuit de aannemer was dat uitvoerder Rinus de Vos en vanuit Volksbelang 
waren dat projectleider Chris Rietveld en eerste medewerker technische 
zaken André Gorissen.’
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‘Het is best even diep graven naar specifieke bouwelementen van de jaren 
tachtig,’ lacht Jan. ‘Er is sindsdien zoveel gepasseerd. Kenmerkend voor 
de bouw in die tijd was dat huizen gebouwd werden met tussenmuren van 
kalkzandsteen lijmelementen. Tot die tijd werden B2-betonblokken gebruikt, 
machinaal vervaardigd uit beton. Er bestond toen ook nog een andere en 
nieuwe manier van bouwen, namelijk het storten van betonnen muren. 
Daar moest echter een bekisting voor aangeschaft worden. Die investering 
was voor ons bedrijf te hoog.’ Hij vervolgt: ‘Het waren jaren waarin er een 
dip was in de bouw vanwege de recessie. Er werd goedkoop gebouwd, de 
hypotheekrentes waren torenhoog, zo’n tien tot elf procent en de premie-
koopwoningen deden hun intrede. Zo konden mensen met een lager 
inkomen met subsidie van de overheid een premiekoopwoning aanschaffen. 
Het was de tijd waarin spouwmuren geïsoleerd werden, er nog asbest 
gebruikt werd in bijvoorbeeld daken van schuurtjes en hardhouten kozijnen 
blank gelakt werden. De vloertegels in de douche waren standaard 10x10 
centimeter en de witte wandtegels nummer 490, ik weet het nog precies, 
waren 15x15 centimeter. We deden er één jaar over om tien tot twintig  
woningen te bouwen. Ongelooflijk als je ziet dat daar nu minder dan de 
helft aan tijd voor nodig is.’ 
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Jan begon als timmerman bij Bouwbedrijf Boender en Maasdam. Toen hij 
na drie jaar zijn mts had afgerond, werd hij er uitvoerder. Later groeide hij 
door tot projectleider en bleef dat ook in tijden van de diverse fusies die 
er volgden. Nu werkt hij, in feite nog steeds bij dezelfde werkgever, maar 
is de bedrijfsnaam veranderd in Kroon & De Koning, een VolkerWessels 
onderneming. 
In zijn lange carrière heeft Jan veel gebouwd zien worden, waar hij ook bij 
betrokken was. Bouwen voor zowel de woningbouwvereniging als gemeentes. 
Veel premie-A woningen, maar ook zorgwoningen, zoals een gezinsvervangend 
tehuis aan de Kortenaerstraat in Oud-Beijerland. Dit tehuis is door Volks-
belang gerealiseerd voor Humanitas.

Hoe ziet Jan het bouwen in de toekomst? ‘Handjes blijven op de bouw altijd 
nodig, denk maar aan de stukadoor, elektricien en schilder. Er zal meer met 
prefab elementen gebouwd gaan worden, dat begint al met de fundering. 
Aan kopers van huizen wordt steeds meer zelf overgelaten hoe ze hun 
keuken en douche willen inrichten. Die zitten niet standaard meer in een 
koopwoning. Ook bij de huurwoningen zie je dat meer komen.  
Huurders kunnen een keuze maken uit een keukenkleur, pakket van tegels 
en sanitair. Dat is wel heel wat anders dan die 10x10 centimeter witte tegel-
tjes van dertig jaar geleden en het standaard bouwbehang. Ik vind het wel 
een goede ontwikkeling’, besluit Jan.
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Bouwvereniging Volksbelang 
en Woonstichting Union
Dick Hitzert (directeur 1994 - 2010)

20 jaar was Dick Hitzert wethouder in Oud-Beijerland en beheerde de 
portefeuille Volkshuisvesting. Toen er in 1994 een vacature bij Bouwvereniging 
Volksbelang vrijkwam, liet hij zijn interesse ervoor blijken en werd hij 
aangenomen. Hierdoor leerde hij de dossiers aan de andere kant van de tafel 
kennen. Groot voordeel was dat hij precies wist hoe de gemeente werkte.

In 1989 kwam de toenmalige staatssecretaris voor Volkshuisvesting 
Heerma met de nota Volkshuisvesting in de jaren ’90. Hierin pleitte hij voor 
verzelfstandiging van woningbouwverenigingen, bevordering van het eigen 
woningbezit en verkleining van de sociale woningsector. ‘Het betekende 
een grote inperking van de rol van de gemeente. De subsidiekraan werd 
dichtgedraaid en fondsen verdwenen. Dit had een flinke impact op het  
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de woningcorporatie

bouwen van welzijnsvoorzieningen en scholen. Daar waren geen gelden 
meer voor beschikbaar’, verklaart Dick. ‘Gemeente Oud-Beijerland zocht 
naar een oplossing en richtte een wijkvoorzieningsfonds op. In de tijd  
gezien, was het oprichten ervan een goede oplossing. Zowel de project-
ontwikkelaar als Bouwvereniging Volksbelang droeg bij aan dit fonds. 
Volksbelang zette een bedrag van vijf gulden op de huurnota.  
Bewoners zagen dat en eisten de gebouwde wijkvoorzieningen voor zich 
op. Toen ik directeur werd bij Volksbelang was dat echter een van de 
dingen die ik aanpakte, omdat het zo niet meer werkte. De gemeente kocht 
het af en het fonds werd opgeheven.’

Volksbelang
‘Tijdens de twintig jaar die ik bij de gemeente werkte, was deze de spil in de 
toewijzing van de woningwetwoningen. Ik ijverde er onder andere voor dat 
dit juist een taak voor de woningcorporatie moest worden. Toen ik in 1994 
directeur werd bij Volksbelang, was dit inmiddels in het takenpakket van de 
woningstichting terecht gekomen. Waar ik eerst dus binnen de gemeente 
te maken had met de toewijzing van huurwoningen, kreeg ik het nu weer op 
mijn bordje’, lacht Dick. ‘Recent zien we de golfbeweging op gang komen 
dat gemeentes weer meer aan het stuur moeten gaan draaien.’

Twee keer een fusie
Dick heeft zich twee keer ingezet om een fusie tussen diverse woning-
corporaties tot stand te brengen. Eind jaren ’90 ging hij in overleg met 
de woningstichtingen Korendijk en Cromstrijen. Een fusie in 2000 was 
het resultaat. De nieuwe naam werd Woonstichting Union. Deze stichting 
werd verantwoordelijk voor de volkshuisvesting in het westelijk deel van de 
Hoeksche Waard. Ook de fusie naar één woningcorporatie HW Wonen in 
2010 maakte Dick van heel dichtbij mee. ‘Het was een boeiend proces.  
We deden twee stappen voorwaarts en dan weer een stap terug.  
Een periode van tien jaar ging eroverheen. Hierin werkte ik plezierig  
samen met Koos Oostveen van Woningstichting De Maashoek en met Wim 
Vermaas van CWG.’
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Relaxen in bad of juist 
snel onder de douche

Even heerlijk relaxen in het ligbad, of snel een lekkere, warme douche pakken. 
Het lijkt of het altijd zo geweest is, maar feitelijk is de badkamer zoals wij die 
kennen helemaal niet zo oud.

De geschiedenis van de badkamer is bijna in een notendop te vertellen. 
Wat ooit begon als wassen aan de pomp of boven een kom met ijskoud 
water, is nu geëvolueerd naar baden en ontspannen in een vrij luxueuze 
en goed verwarmde ruimte. In het begin van de negentiende eeuw was de 
badkamer vaak nog het verlengde van de slaapkamer. In rijkere milieus was 
de wastobbe een heuse sofa met draperieën van stof, niet in de laatste 
plaats uit schaamte voor naaktheid. Deze tobbe werd in de loop van de 
negentiende eeuw meer en meer een zelfstandig meubelstuk. De eerste 
vrijstaande baden waren van koper. Fabrikanten kozen voor dit materiaal, 
omdat koper de warmte immers goed vasthoudt. De goedkopere baden 
waren meestal van zink. Qua model wel identiek aan de koperen, maar lang 
niet zo duur. Meer mensen konden zich deze luxe veroorloven in combinatie 
met een op hout gestookte ketel. De eerste badkuipen werden gevuld met 
heet water uit de ketel. In dit type badkuip vinden we nu nog steeds een 
metalen plaatje. Hiermee werd de hoogte aangegeven die men diende aan 
te houden voor het warme water om, eenmaal vermengd met het koude 
water, de ideale temperatuur te verkrijgen. 
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Aanleg waterleiding en riool
Met de aanleg van waterleiding werden in badkamers de hout gestookte 
waterreservoirs vervangen door ketels, aangesloten op de waterleiding. 
Hierdoor kreeg men op elk moment van de dag de beschikking over 
warm water. Door de aansluiting van woningen op de waterleiding en het 
riool was er bovendien schoon water om zich te wassen en kon men het 
afvalwater op een verantwoorde wijze lozen. In het begin waren deze zaken 
alleen bereikbaar voor de rijken die zich dergelijke luxe konden veroorloven. 

Van lavet tot luxe ligbad
In de jaren zestig deed het lavet steeds meer zijn intrede. Een lavet houdt 
het midden tussen een gootsteen en een badkuip en bestond uit een pla-
teau met een vrij hoge, opstaande rand. Eronder was aan een kant een kuip 
gemonteerd van zo’n 40 centimeter diep, zodat naast de kuip een vlakke 
ruimte overbleef. Midden in de kuip zat een afsluitbaar afvoerrooster.  
Het geheel was gemaakt van een soort kunstgraniet en werd op goot-
steenhoogte (of iets lager) gemonteerd in de meestal heel kleine badruimte. 
Men kon er in zitten, hoewel dat voor volwassenen tamelijk krap was.  
Voor het baden van kinderen was het een hele vooruitgang ten opzichte 
van het baden in de zinken tobbe voor de keukenkachel. De kinderen  
konden staande in de kuip gemakkelijk gewassen en gedroogd worden. 
Ook was het mogelijk te gaan zitten op het plateau naast de kuip met de 
benen erin en staand in de kuip een douche te nemen. 
Met het populairder worden van badruimtes met douches en luxe ligbaden 
zijn ze in onbruik geraakt. Met name de klauterpartij om er in te komen was 
voor ouderen nogal een toestand, het er weer uit komen zo mogelijk nog 
meer. Vanaf eind jaren tachtig kwamen er vaak dubbele wastafels in de 
badkamers. Al snel kwam er een enorme massaproductie op gang die  
sanitaire producten ook bereikbaar maakten voor de in opkomst zijnde 
middenklasse. Door al deze uitvindingen werd het baden een luxe aange-
legenheid en werden door betere hygiëne ernstige epidemieën eindelijk 
beteugeld.

woonaspect

Bron: internet
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Schoolgaan in Strijen
Directeur Marianne de Man aan het woord

Na een fusie tussen twee basisscholen, De Patrijspoort en De Striene, 
ontstond de openbare basisschool De Meerwaarde. Maart 2014 vierden 
leerkrachten en leerlingen alweer een eerste lustrum. Directeur Marianne is 
trots op ‘haar’ school, waar het motto ‘Ieder kind heeft het’ centraal staat.

‘Ons team gaat elke dag weer de uitdaging aan bij ieder kind zijn unieke 
meerwaarde te ontdekken en stimuleren. Dat doen we in een prettige  
en veilige omgeving, waarin iedereen zich vrij en vertrouwd voelt’, licht  
Marianne toe. Twaalf jaar is ze directeur, voorheen bij De Striene en  
De Patrijspoort. Alle leerkrachten zijn meegegaan na een fusietraject dat 
heel voorspoedig is verlopen. ‘Het scheelt dat ik natuurlijk alle leerkrachten 
al kende, maar ze hebben zich ook allemaal met veel enthousiasme en  
betrokkenheid ingezet. Het fusietraject heeft een jaar geduurd.  
Sinds augustus 2013 hebben wij ook de leerlingen uit Strijensas erbij 
gekregen, omdat daar de dorpsschool verdween.’ In Strijen zijn nog twee 
christelijke scholen en in Mookhoek, ook vallend onder de gemeente, is er 
de Boemerang. De kinderen uit Cillaarshoek gaan wellicht naar school in 
Maasdam. 

De Striene en De Patrijspoort
Terwijl dit fusietraject liep, werd ondertussen hard aan het nieuwe, moderne 
schoolgebouw gewerkt. ‘Heel wat anders als je kijkt naar de twee andere 
schoolgebouwen’, lacht Marianne. De Striene, een ruim 90 jaar oud gebouw, 
had hoge ramen met een toog in de gang en een tegeltjesvloer. Echt een 
bouwwerk uit het begin van de vorige eeuw. In 2005 hebben we het 90-jarig 
jubileum nog gevierd. ‘We waanden ons allemaal even terug in de tijd met 
gepaste kleding en aangepaste lessen. De Striene lag op een heel mooie 
plek in een landelijke omgeving. Vanuit een klein speelplaatsje keek je op 
de tuin van een buurthuis waar schapen liepen. Een van de leerkrachten die 
daar haar schoolcarrière begon, vond het heel jammer afscheid te moeten 
nemen van De Striene.’ Marianne vervolgt: ‘Mijn vader heeft er zelfs nog op 
school gezeten. Alleen tijdens de oorlog niet, toen was de school dicht.  
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Strijen

Hij vertelde wel eens over het strenge regime en het ontzag voor de hoofd-
meester. Inmiddels is het gebouw afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor 
een kleine nieuwbouwwijk. De originele bel, die in de klokkentoren hing, 
hebben we in ons nieuwe gebouw een mooie plek gegeven.’ De Patrijspoort 
was jonger en werd gebouwd in de jaren zeventig. Het gebouw had drie 
ingangen met centraal gelegen het schoolplein. Voor die tijd een modern 
pand en passend bij het klassikaal onderwijs. Toch was ook de staat van 
dit gebouw onvoldoende en nam de gemeente destijds de beslissing een 
nieuwe basisschool te bouwen. 

De Meerwaarde
De samenwerking met de architect van De Meerwaarde, René Meere, 
verliep plezierig. ‘De besprekingen waren heel zinvol. René ontwierp ook de 
meubels voor de diverse ruimtes. De vraag: Hoe werken jullie?, was steeds 
het uitgangspunt’, aldus Marianne. En dat is heel anders dan, laat zeggen 
30 tot 40 jaar geleden. Toen werd er nog klassikaal lesgegeven.  
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Leerkrachten hadden hun klas en daarbij bleef het vaak. Daar waren dus 
ook de scholen op ingericht. Loop nu De Meerwaarde binnen en je ziet de 
open ruimtes en vides, waar kinderen achter de computer zitten en waar 
aanleunende leeftijdsgroepen met elkaar samenwerken. Klassikale lessen 
zijn er bijna niet meer. Het onderwijs is veel meer kindgericht.  
Gewerkt wordt met materialen die kinderen uitdagen. Het digitale school-
bord en social media hebben hun intrede gedaan. Meer zorg voor kinderen 
aan de onderkant en de meer begaafden. Voor deze laatste groep is er één 
keer per week de plusgroep. Bij De Meerwaarde laten ze kinderen bezig 
zijn met hun talent, op welk gebied dan ook. 

Golvende beweging
De samenvoeging van kleuterschool en lagere school tot de basisschool 
was een grote verandering. Marianne besluit: ‘Ik koester nog steeds de 
kleuterjuffen die van de kleuteropleiding afkwamen. Zij zijn erg gericht 
op de ontwikkeling van kleuters. Dat is met de intrede van de PABO toch 
anders geworden. Het administratieve werk is de laatste jaren veel groter 
geworden. Soms is dat goed, als het maar niet ten koste gaat van het les-
geven. De prachtige, hedendaagse onderwijsmiddelen sluiten prima aan bij 
de wereld van de kinderen. Het aanbod is wel heel groot, zodat je bewust 
keuzes moet maken. Wat zet je wel of niet in. Het planmatig werken vind ik 
een goede ontwikkeling. Hoe de toekomst eruit ziet? Pak ik alleen even het 
voorbeeld van de toetsen. Deze komen en gaan. Zo zal het ook op andere 
gebieden verlopen. Het onderwijs blijft naar mijn idee altijd een golvende 
beweging.’

Het digitale schoolbord en social media hebben hun 
intrede gedaan.
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Hoogbouw in 
de Hoeksche Waard

Hoogbouw is een term die gebruikt wordt voor hoge(re) gebouwen.  
Officieel wordt in Nederland de term hoogbouw gebruikt voor gebouwen 
waarin volgens het Bouwbesluit een lift vereist is. Deze eis geldt voor  
gebouwen vanaf vijf verdiepingen.

Als we deze officiële omschrijving hanteren, dan is de Hoeksche Waard 
bepaald niet rijkelijk voorzien van echte flats en appartementen.  
Relatief gezien is er nu nog steeds weinig hoogbouw. Voor de oorlog was 
er sowieso in onze regio helemaal geen sprake van appartementen en 
flats. Pas na de Watersnoodramp kwam voorzichtig de gestapelde bouw op 
gang. Zo verrezen in 1954 bijvoorbeeld in ‘s-Gravendeel, in de Oranjestraat, 
meerdere blokken met appartementen. De toch al aanwezige woningnood 
als gevolg van de Tweede Wereldoorlog werd toen nog versterkt doordat 
door de Watersnoodramp veel huizen beschadigd waren geraakt of zelfs 
helemaal waren verwoest. In de jaren zestig werd er in de regio steeds 
meer hoogbouw gerealiseerd, al ging het dan in de praktijk vaak om ‘flats’ 
die hoogstens drie, of in een enkel geval vier woonlagen telden.

woonaspect
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Gemeente Strijen
Arie Voordendag geeft een korte rondleiding langs  
monumentale panden

Vanaf het begin, 17 juni 1987, is Arie Voordendag voorzitter van de Oud-
heidkundige Vereniging van het Land van Strijen. Een van zijn voorvaderen 
vestigde zich vanuit het land van Heusden en Altena in Strijen. Hij woonde 
in een kleine boerderij, gelegen naast de huidige grote boerderij aan de 
Steenplaats, waar boer en dijkgraaf Anthonie Voordendag woonde.  
Zijn naam is zelfs verbonden aan een van de bruggen in Strijen. Arie toont 
op zijn computer de oude en de naastgelegen grote boerderij. Hij heeft 
honderden mapjes met fotomateriaal op zijn computer staan, verzameld 
tijdens zijn voorzitterschap. Als hij aan het vertellen slaat, kent zijn enthousi-
asme geen grenzen. Altijd al had hij interesse in de geschiedenis. 

‘Met onze vereniging hebben we veel voor elkaar gekregen’, vertelt Arie 
trots. ‘Denk aan het museum, klein begonnen in een pandje aan de Kerk-
straat. Nu zitten we in het pand ernaast, waar ooit de dorpssmederij geves-
tigd was. De onderbouw van de smederij is vermoedelijk al uit de zestiende 
eeuw.’ Arie kijkt terug naar de jaren zestig, toen een hausse van mensen 
uit de stad op het platteland kwam wonen. ‘Als een waanzinnige werd 
er gebouwd, regelmatig ten koste van historische panden. Toen men dit 
inzag, heeft de gemeente een monumentenbeleid opgesteld en een aantal 
gebouwen tot gemeentelijk monument bestempeld.’ Arie laat er een aantal 
de revue passeren: ‘Denk aan boerderij De Lindehoeve in Mookhoek, die 
volledig gerestaureerd is en een moderne woonruimte en logeergedeelte 
biedt. Het voormalige gemeentehuis in het centrum van Strijen. In de typische 
bouwstijl herken je de Haagse School. Ook de inrichting is in die stijl ont-
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worpen, waarschijnlijk door architect Hendrik Wouda. Diverse meubelstukken 
zijn bewaard gebleven en in het museum te vinden. Dit gemeentelijk  
monument is naderhand aangewezen als Rijksmonument.’ Het grootste 
monument in Strijen is de Sint-Lambertuskerk, eveneens Rijksmonument. 
Deze kerk is gebouwd op funderingen van een oudere voorganger die uit 
de 9e of 10e eeuw dateert. Arie was zeer nauw betrokken bij de grote  
restauratie van dit kerkgebouw en kijkt hier met veel genoegen op terug.

Ook Strijensas kent monumenten, zoals het sluizencomplex met de pas 
gerestaureerde brug uit 1918. Aan het eind van de buitenhaven staat de 
Lichtopstand, een vuurtoren. Wie hier staat, heeft een schitterend uitzicht 
over het Hollands Diep tot aan de Moerdijkbrug. En wat te denken van de 
bunkers en de kazemat, een verdedigingswerk in de hoofdwaterkering van 
de Hoeksche Waard. Hier bovenop staat de luchtwachttoren, gebouwd 
vanwege de Koude Oorlog tussen 1953 en 1963. ‘Dit is uniek, want hier heb 
je drie verdedigingswerken bij elkaar. Achttien van die luchtwachttorens 
zijn er in Nederland. Dit is de enige in Zuid-Holland en is anderhalf jaar 
geleden gerestaureerd’, aldus Arie. Het buurtschap Cillaarshoek, vanaf 1982 
bij de gemeentelijke herindeling onder Strijen vallend, heeft verschillende 
monumentale boerderijen. De Hervormde Kerk en de pastorie staan als 
Rijksmonument te boek.

Foto’s: Land van Strijen
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Wonen op Tiengemeten
Rust – ruimte - herstel

Het is woensdagmiddag, een grijze en grauwe dag. Bij de pont naar het 
natuureiland Tiengemeten wachten fotograaf Han van der Nat en ik tot de  
klok 1 uur slaat. Dan vertrekt namelijk de pont, de levensader naar het eiland.  
We zijn op weg naar de Idahoeve, waar zorg en natuur samenkomen.  
Er staan een interview én een rondleiding gepland met teamleider wonen  
Rob van der Laan. Hij werkt voor de Parnassiagroep, aanbieder van geestelijke 
gezondheidszorg.

Door Erica Theloosen

Vlak voordat de pont vertrekt, komt er iemand op mij afgestapt en geeft 
een hand. Het blijkt Rob te zijn. Samen varen we in tien minuten naar de 
overkant, stappen in een oude bestelwagen om de kilometer te overbruggen 
naar de Idahoeve. Net als de pont, is deze auto een levensader, want alles 
wordt ermee vervoerd, van mensen en voedsel tot zelfs de petroleumolie. 
Voordat je bij de Idahoeve uitstapt, kom je langs een woonhuis. Rob legt uit 
dat hier de beheerder van de hoeve woont, samen met zijn vrouw.  
Naast alle beheer- en onderhoudstaken is hij ook present als slaapwacht. 
Mocht er ’s nachts iets aan de hand zijn, dan is hij degene die zijn bed 
uitspringt en een helpende hand uitsteekt. Hij is een van de twaalf vaste 
inwoners die verspreid over het kleine eiland wonen.
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Rob loodst ons binnen in wat ooit de grote, hoge schuur voor de oogst was. 
De aanblik is anders, geen opgeslagen oogst, maar wel twee verdiepingen 
met woningen aan een heuse galerij. ‘Straks leid ik jullie rond en kunnen 
jullie een van de woonkamers bekijken’, zegt Rob. Hij neemt ons mee via, 
wat later blijkt, de huiskamer en de keuken, naar een ruimte. Het is de 
voormalige woonruimte van de boer die er gewoond heeft.  
Hier nemen we plaats, krijgen een heerlijk kopje koffie en een eigen  
gebakken kruidnoten koekje. Rob verklaart: ‘Iedere vrijdag is het hier  
bakdag. Dan bakken onze cliënten brood en koekjes voor het weekend.  
Het is een van de vele activiteiten die hier georganiseerd worden. Een van 
onze medewerkers is Djembeespeler en geeft workshops aan onze cliënten. 
Zo heeft iedere medewerker of vrijwilliger een talent dat ze inzetten naast 
hun reguliere zorgtaken. Wij kijken ook heel sterk naar wat onze cliënten 
nog wel kunnen en waar hun talenten liggen. Daar gaan ze mee aan de 
slag. Vanuit een cliënt kwam bijvoorbeeld de vraag meer met administratie 
te doen. Nu is zij verantwoordelijk voor de nieuwsbrief De Snoeshaan, die 
zes keer per jaar uitkomt.’ 

De Idahoeve richt zich op langdurig psychiatrische patiënten en mensen met 
niet aangeboren hersenletsel (bijvoorbeeld als gevolg van een verkeers-
ongeluk). De Idahoeve biedt ruimte aan maximaal 26 cliënten. Er wonen 
en werken mensen die een stap willen zetten naar een meer zelfstandig 
leven. ‘Onze medewerkers begeleiden ze in het proces om dat te realiseren. 
Hoe lang dat duurt? Dat is bij iedereen weer anders en op voorhand niet 
te voorspellen. Het komt weleens voor dat in een behandeltraject een 
terugval is. Dan pakken we de draad weer op, waar het nog wel goed ging’, 
aldus Rob. Hij is degene die de intakes verzorgt. Daarbij zijn drie elementen 
uitgangspunt: Wat wil iemand, wat is haalbaar en wat heeft hij daarbij nodig. 
Medewerkers faciliteren daar waar het nodig is. 

Als ik vraag waar zijn enthousiasme vandaan komt, antwoordt hij:  
‘Omdat ik alle intakes verzorg, ken ik iedereen. Ik ben niet elke dag hier, 
maar kom er wel met regelmaat. Iedere keer weer zie ik dat mensen 
groeien, verder komen en de regie in eigen handen gaan nemen. Het team 
van achttien man sterk is geweldig en samen met de vrijwilligers wordt er 
keihard gewerkt. Iedereen gaat hier uit van wat de cliënt nog wel kan en 
spreekt hem aan op zijn verantwoordelijkheid. Er wordt op basis van gelijk-
waardigheid als mens met elkaar omgegaan. Dat moet ook, wil je ze goed 
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voorbereiden op een terugkeer naar de maatschappij.’ Ik ben benieuwd hoe 
dat gaat en vraag aan hem hoe zo’n terugkeer eruit kan zien? Rob licht toe: 
‘Om dit te realiseren werken we samen met veel organisaties, waaronder 
Natuur monumenten, Staatsbosbeheer, garages, boeren en het bedrijfsleven. 
In gesprekken gaan we na of onze cliënten geschikt zijn voor de geboden 
werkzaamheden. Zo werkt bijvoorbeeld een van onze cliënten op de pont. 
Eenmaal teruggekeerd, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm, is er 
altijd nog de ambulante begeleiding.’

Het eiland wordt overweldigd door rust en stilte. Heeft dat een positieve 
invloed op het herstelproces? ‘Jazeker’, antwoordt Rob. ‘Veel van onze 
mensen kunnen niet goed omgaan met de vele prikkels uit de drukke stad. 
Hier zijn andere prikkels. Vanuit de veilige omgeving wordt gewerkt aan het 
zelfvertrouwen en de vervolgstap om weer zelfstandiger te kunnen functio-
neren. De rust, ruimte en het werken in de natuur doen hen goed.’ 

De rondleiding
De koffie is op, het koekje smaakte heerlijk; het is tijd voor de rondleiding. 
De fotograaf popelt om mooie foto’s te nemen zowel binnen als buiten. We 
komen weer door de keuken. ‘Hier wordt dagelijks samen gekookt. Cliënten 
hebben wel een eigen keuken in hun woning, maar daar kunnen ze niet 
koken. Wel kunnen ze er het eten opwarmen.’ Een van de cliënten is de vaat 
aan het afdrogen, de ander boent de vloer. ‘Ieder heeft zo zijn eigen taken 
en corvee’, licht Rob toe. Hij neemt ons mee naar wat de stal genoemd 
wordt. De stenen voerbakken zijn er nog in originele staat.  
Aan de lange tafel vindt dagelijks na het ontbijt de dagopening plaats. 
Structuur aanbieden, zoals het ritme van werk, is belangrijk bij het terug-
keren naar de maatschappij. Maar structuur moet je ook weer los kunnen 
laten.

We gaan terug naar wat vroeger de hooischuur was. Een rek met djembees 
lopen we voorbij. Ze liggen te wachten op de volgende workshop.  
We kunnen kiezen, met de lift naar boven of met de trap. De keus valt op 
het laatste. Onderweg komen we John tegen, een van de bewoners.  
We mogen zijn kamer best zien en foto’s maken. Dat is niet tegen 
dovemans oren gezegd. Via de galerij op de tweede verdieping komen we 
bij zijn woning. Aan een kant schuin aflopend, met een raam dat uitkijkt 
over het weidse natuurlandschap. ‘Iedere dag geniet ik nog steeds van 
het mooie uitzicht,’ vertelt John. ‘Ik woon hier samen met mijn vriendin Ria.’ 
Rechts van de ingang is de douche, links het aanrechtblok. Onder het raam 
een zitje, met een eigen gemaakte houten stoel. Zijn passie voor timmeren 
straalt er vanaf. Loop je voorbij het keukenblok, dan kom je in het slaapdeel. 
De oude dakbinten van de boerderij zijn nog in originele staat, dus je moet 
soms wel uitkijken dat je je hoofd niet stoot. We zetten de rondleiding voort 
en via de galerij komen we langs een heuse badkamer met ligbad en een 



Decennium 10 • 2004 - 2014 99

ruimte voor het secretariaat. Hier bevinden de medicijnen zich achter slot 
en grendel, vinden gesprekken plaats en kan ‘live’ contact gezocht worden 
via de computer met behandelaars en collega’s op het vasteland.

We gaan de trappen af en komen aan de zijkant van de immense boerderij 
weer buiten. John troont ons mee naar het kleine haventje en wijst enthou-
siast op de ganzen die zich daar verzameld hebben. ‘Als ik hier wegga, wil ik 
ook naar een omgeving waar veel natuur is. Daar word ik rustig van en het 
geeft me een gevoel van vrijheid en ruimte.’ We lopen verder naar de hout-
schuur. John is timmerman en werkt graag met grof materiaal om meubels 
mee te bouwen. Hij toont trots een van zijn banken. De meubels worden 
verkocht. Een verrassing als Rob een deur openmaakt. Onder de hooizolder 
is een boerderijwinkel gemaakt. Hier is van alles te koop van wat er op de 
boerderij door cliënten gemaakt wordt. Houten dienbladen, vogelhuisjes, 
mosterd (van kruiden uit de eigen tuin), zeep en houten tollen. ‘We zijn nu 
bezig om alles voor de jaarlijkse kerstmarkt in te richten.’ 

Via de kruidentuin, die er in dit jaargetijde troosteloos bijligt, gaan we weer 
naar het woonhuis terug. Rob: ’Je kunt wel zien dat er door de architect en 
HW Wonen goed is nagedacht over de renovatie van deze boerderij om 
het geschikt te maken voor het verlenen van zorg. Dat traject heb ik niet 
meegemaakt. Ik startte hier toen de Idahoeve vier jaar geleden, in 2010 
geopend werd.’ 

Het interview loopt ten einde. Eén ding is zeker: Rob kan er nog uren over 
vertellen. Dat zijn hart hier ligt bij de cliënten en de boerderij is duidelijk. 
Met alle plezier wil hij ons terugbrengen naar de pont. Toch pakken wij 
de benewagen, om ook zelf de rust, ruimte en de natuur tot in ons bot te 
voelen. Het is nog steeds waterkoud, dus goed ingepakt lopen we een stief 
kwartiertje naar de pont. Han staat regelmatig even stil om een paar foto’s 
te maken. Ik kan me heel goed voorstellen hoe eilandbewoners hier tot rust 
komen in dit unieke stukje natuur.

T
iengem

eten
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Tiengemeten: van akkers 
tot deltanatuur

Het eiland Tiengemeten is gelegen in het Haringvliet. Het eilandje heeft lange 
tijd een puur agrarische functie gehad en is waarschijnlijk aan het begin van de 
17e eeuw ontstaan. Er woonden en werkten lange tijd boeren en het grootste 
deel van de grond bestond uit akkers. In 2006 werd Tiengemeten omgevormd van 
landbouwgrond naar natuur.

Aan de zuidkant is een gat in de dijk gegraven; een groot deel van het 
eiland staat nu dagelijks onder invloed van de rivier. Verderop staat het 
water stil en ontstaat er inmiddels een uitgestrekt moeras in een deel van 
het eiland. In de oudste polder van het eiland herstelt eigenaar Natuur-
monumenten het oude cultuurlandschap. Tiengemeten is in enkele jaren 
uitgegroeid tot een populaire locatie voor natuurliefhebbers, vogelaars, 
fervente wandelaars en mensen die even de drukte van de Randstad willen 
ontvluchten. Ook de jeugd kan genieten op het eiland, want er is een stuk 
speelnatuur, waar ze onder meer hutten en vlotten kunnen bouwen.  
Kortom: ouderwets ravotten in de natuur.

Wildernis – Weelde - Weemoed
De geschiedenis is zichtbaar herkenbaar gebleven in het landschap; 
historische gebouwen zijn behouden en hersteld. De variatie in landschappen 
zorgt voor een grote rijkdom aan planten en dieren: Wildernis, Weelde en 
Weemoed, zoals Natuurmonumenten het noemt. Tiengemeten ligt in de 
delta van Zuidwest-Nederland, waar de Rijn, Maas en Schelde uitmonden in 
zee. Samen met de overheid en andere partners werkt Natuurmonumenten 
in dit deel van het land aan een meer natuurlijke delta. Op Tiengemeten 
ervaart men écht wat de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur oplevert 
voor mens en natuur.
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Cultuur en natuur bestaan naast elkaar
Wie met de pont aankomt, ziet achter het dijkje meteen het informatie-
centrum en het Landbouwmuseum Tiengemeten liggen. Ze zijn gevestigd 
in de uit 1840 stammende en gerestaureerde Heleneschuur. Ernaast ligt 
het Rien Poortvliet Museum. Het Landbouwmuseum geeft een kijkje in het 
landbouwverleden van de regio en laat de enorme ontwikkelingen in de 
landbouw tussen 1920 en 1955 zien. Hier wordt duidelijk wat er allemaal 
kwam kijken bij de teelt van graan, aardappelen en suikerbieten. Van zaaien 
tot oogsten. Het museum toont machines en gereedschappen uit de land- 
en tuinbouw van toen. Buiten loopt een kleine veestapel, zoals die vroeger 
op elke boerderij te vinden was. Er is nu ook een expositie te zien over de 
geschiedenis van het eiland Tiengemeten. Het lijkt soms wel alsof de tijd 
er even stil heeft gestaan. Je proeft er nog de onmiskenbare sfeer van het 
Hollandse platteland.

Rien Poortvliet Museum
Rien Poortvliet (1932 – 1995) behoeft eigenlijk nauwelijks introductie.  
Weinig schilders konden het boerenleven en de natuur zo treffend en  
indringend schilderen als Poortvliet. Op Tiengemeten is de Poortvliet- 
collectie dus helemaal op haar plek. De landbouwwerktuigen uit  
Landbouwmuseum Tiengemeten, stoere trekpaarden, boerderijen en  
akkers. Je ziet ze allemaal weer terug op zijn schilderijen en tekeningen. 
Verder zijn in het museum natuurlijk ook de originelen te zien van  
Poortvliets beroemde illustraties voor de Kabouter-reeks en andere (kinder)
boeken. Vanaf de aanlegsteiger van de pont is het Poortvliet Museum  
binnen enkele minuten te voet te bereiken. 

Overzicht
Wie snel een goede indruk wil krijgen van de natuur op Tiengemeten kan 
het beste wandelen naar de Vliedberg, de enige heuvel in het verdere 
vlakke landschap. Hier geniet je van een spectaculair uitzicht over het hele 
eiland. De Vliedberg is hersteld bij de natuurontwikkeling in 2006.  

Van zaaien tot oogsten.  
Het museum toont machines en gereedschappen uit 
de land- en tuinbouw van toen.
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Precies op de plek waar hij ook vroeger lag. In vervlogen tijden was het  
een hoogwatervluchtplaats voor het vee. De Vliedberg ligt op minder dan  
1,5 kilometer afstand van het bezoekerscentrum. Eenmaal op de Vliedberg  
kan je kiezen: terug naar het bezoekerscentrum of verder wandelen 
(rondwandelingen van 4,5 en 6,5 kilometer). Al wandelend kom je dan uit bij 
bijvoorbeeld de Herberg. Deze staat op grond met geschiedenis.  
Hier op de oostpunt van het eiland is namelijk ooit Tiengemeten geboren. 
Bij de Herberg ligt een natuurcamping. Vanuit de Herberg worden dagtochten 
georganiseerd en uiteraard behoort overnachten ook tot de mogelijkheden. 
Verder is het een romantische trouwlocatie, waarbij de gasten, eventueel 
met huifkar, vervoerd kunnen worden vanaf hun aankomst met de pont.

Zeldzame vogels
Vrijdag 13 september 2013 was voor boswachter Anton Giljam en vrijwil-
liger Rob Burgmans een bijzondere dag. Iedere maand tellen zij de vogels 
op Tiengemeten. Toen ze die vrijdag op de Vliedberg stonden, kregen zij 
een heuse steppekiekendief in het vizier, een roofvogel die je in Nederland 
zelden tegenkomt. Deze roofvogel zocht vlak bij de ruïne in de Weelde 
naar voedsel. Het is de verwachting dat er de komende jaren, als het 
natuur eiland zich steeds verder zal ontwikkelen, meer en meer bijzondere 
vogelsoorten zich zullen melden op Tiengemeten. De randvoorwaarden zijn 
vrijwel ideaal: rust, ruimte, water, nauwelijks bebouwing en geen auto-
verkeer. Vaak zijn dergelijke vogels op doorreis naar hun broedgebied.  
Voor vogelaars wordt Tiengemeten dus de komende jaren en decennia 
alleen nog maar interessanter. Tiengemeten is overigens ook nu al een 
echt vogeleiland. Daarom heeft men er ook vijf speciale vogelkijkpunten 
gemaakt. 
Schotse Hooglanders kun je er ook tegenkomen. Deze goedmoedige grote 
grazers zorgen dat de vegetatie het eiland niet overwoekert. Het zijn echter 
wilde dieren, dus voeren en aaien wordt afgeraden. Wel is het mogelijk 
rustig langs de koeien met de wapperende haren te wandelen.
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Vraag & Antwoord 
Klaas van de Wetering over de rol van huurdersverenigingen

Huurdersverenigingen zijn uit nood geboren en behartigen de belangen van de 
huurders. In de Hoeksche Waard zijn drie verenigingen actief die samenwerken 
onder de naam stichting Platform Huurdersverenigingen Hoeksche Waard.  
In het bijzonder komen ze op voor de huurders van woningcorporatie  
HW Wonen. Voorzitter Klaas van de Wetering geeft antwoorden.

Wanneer ontstonden huurdersverenigingen?
‘Voor het ontstaan van huurdersverenigingen moeten we zo’n 30 tot 40 jaar 
teruggaan. Jaren waarin de burgers, en dus ook de huurders, mondiger 
werden en voor zichzelf opkwamen. In de Hoeksche Waard waren lange 
tijd diverse huurdersverenigingen actief. Recentelijk, op 16 oktober 2013 
vond de fusie plaats tussen Huurdersbelangenvereniging Korendijk en de 
Huurders vereniging Oud-Beijerland. Daarmee kwam het aantal verenigingen 
op drie te staan. Te weten: Huurdersvereniging Hoeksche Waard Oost, 
Huurdersvereniging Hoeksche Waard West en Huurdersvereniging  
Cromstrijen. Zaken waar de verenigingen zich mee bezig houden, lopen 
uiteen van het begeleiden van huurders bij planmatig onderhoud en het  
bijwonen van informatieavonden tot overleg met de verhuurder over  
jaarlijkse zaken.’ 
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Hoe kwam jij in aanraking met Huurdersvereniging 
Hoeksche Waard West? 
‘Ik rolde er in 1999 als het ware in via mijn broer. Voordat ik tot het bestuur 
toetrad en voorzitter werd, notuleerde ik de vergaderingen die de vereniging 
hield. Belangrijk om te vertellen is dat er naast een aantal bestuursleden 
ook vrijwilligers zijn die zich inzetten voor de vereniging.’ 

Wat is de taak van het Platform Huurdersverenigingen 
Hoeksche Waard?
‘Meestal wordt de verkorte naam Huurdersplatform gebruikt. Onze samen-
werking is erop gericht ons in te zetten voor een zo aangenaam mogelijk 
woon- en leefklimaat. We spreken met HW Wonen over onderwerpen zoals 
het huur- en woonbeleid, maar ook over het verkoopbeleid. Als voorzitter 
onthoud ik me van stemming als er gestemd wordt. Ik zit alleen de vergadering 
voor. Degene die het overleg voeren, hebben kennis over de onderwerpen 
die voorbij komen. Steeds maken wij de afweging wie vanuit de vereniging 
het overleg met HW Wonen kan bijwonen.’ 

Is de rol van de leden veranderd?
‘Meer en meer wordt beleidsmatige kennis van de leden verwacht.  
Een ontwikkeling die zich nog wel door zal zetten. Dit vraagt om regel-
matige bijscholingscursussen via de Nederlandse Woonbond of input 
verkrijgen via internet. Het is niet meer zoals vroeger, toen één man alles 
wist. Nu hebben mensen meer kennis van een deelgebied. De financiële 
middelen waarover de vereniging beschikt, zijn afkomstig van de leden en 
een inbreng per verhuureenheid vanuit HW Wonen. Jaarlijks vindt er een 
Algemene Ledenvergadering plaats en legt de vereniging ook verantwoording 
af over de jaarrekening.’ 

Het is niet meer zoals vroeger, toen één man alles wist. 
Nu hebben mensen meer kennis van een deelgebied.
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Het verenigingsleven  
in de Hoeksche Waard
De ruggengraat van de samenleving

Verenigingen zijn er in de regio heel veel en dat is eigenlijk nooit anders 
geweest. Tenminste, als we terugkijken naar de vorige eeuw. Vooral in de 
jaren twintig ontstonden er veel verenigingen waarvan een aanzienlijk deel 
nog steeds bestaat. Verenigingen verdwenen en nieuwe werden opgericht. 
Bijvoorbeeld de diverse historische en oudheidkundige verenigingen, die 
merendeels pas de laatste dertig jaar het levenslicht zagen.

Veel mensen denken bij een vereniging waarschijnlijk in eerste instantie 
aan sport. Dat is natuurlijk niet zo vreemd, want sport (vooral voetbal) is  
natuurlijk erg zichtbaar, ook in de media. De belangrijkste voetbal wedstrijden 
komen wekelijks voorbij in huis-aan-huiskrant Het Kompas en Radio 
Hoeksche Waard en Radio Rijnmond doen vaak verslag van deze wed-
strijden. Bovendien behoren sommige voetbalverenigingen al lange tijd tot 
de grootste van de regio. Logisch dus dat vrijwel elke sportliefhebber in de 
Hoeksche Waard de VV ‘s-Gravendeel, SHO Oud-Beijerland en VV Strijen 
wel kent. Veel voetbalclubs zijn overigens al voor de oorlog opgericht en 
blikken terug op een rijke geschiedenis. VV Strijen werd al in 1921 opgericht 
en SHO Oud-Beijerland in 1930. 
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De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waren overigens ‘vruchtbare 
jaren’ voor het verenigingsleven in de Hoeksche Waard. Ook andere  
verenigingen, zoals gymnastiek-, wandel-, korfbal-, toneel-, zang-, en  
muziekverenigingen werden opgericht. Gymnastiekvereniging Be Quick,  
uit Strijen ging bijvoorbeeld in de jaren twintig (1921) van start.  
De ‘s-Gravendeelse gymnastiekvereniging D.O.S. is ruim tien jaar ouder en 
vierde in 2009 haar 90-jarig jubileum. Rond 1900 ontstonden verschillende 
schaatsclubs. Nederland was toen al een echt schaatsland.

De ruggengraat van de samenleving
Verenigingen worden weleens de ruggengraat of ‘het cement’ van de  
samenleving genoemd. Dat gaat voor een groot deel zeker op in een  
plattelandsregio als de Hoeksche Waard. Er zijn zoveel verenigingen, dat 
een eenvoudige opsomming met een minimale beschrijving van elke club 
een heel boek vult. Als je dan bedenkt dat al die verenigingen draaiende 
worden gehouden door een meerderheid van vrijwilligers, dan verklaart dat 
de term de ruggengraat van de samenleving. 

Trends
Het verenigingsleven ontkomt niet aan trends. Zo zijn er in de jaren twintig 
en dertig bijvoorbeeld de nodige wandelclubs opgericht. Inmiddels zijn ze 
vrijwel allemaal verdwenen. In de jaren zestig en zeventig begon de tennis-
sport aan haar opmars en dat resulteerde ook in de Hoeksche Waard in de 
oprichting van een aantal tennisverenigingen, zoals in Numansdorp en  
‘s-Gravendeel. Momenteel is golf de sport die flink in de lift zit qua populariteit. 
Dat gaat in de Hoeksche Waard niet ongemerkt voorbij. Anno 2013 zijn er 
meerdere golfbanen en clubs. Wie zelf eens zijn swing wil uitproberen kan 
onder andere in Strijen en Cromstrijen terecht.

het verenigingsleven
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Met de muziek mee ...
Ook muziekkorpsen zijn verenigingen die soms ruim voor de oorlog zijn 
opgericht. Showkorps Juliana is in 1928 opgericht en Fanfarekorps NLS 
(Na Lang Streven), enkele jaren later in 1934. Beide korpsen komen uit 
’s-Gravendeel. In 1920 was in buurtschap Schenkeldijk (wat destijds deel 
uitmaakte van de gemeente ‘s-Gravendeel) muziekvereniging T.A.V.E.N.U. 
van start gegaan. In dit opzicht liep de kleine buurtschap dus even letterlijk 
voorop. Anno 2013 bestaat de Schenkeldijkse muziekvereniging nog steeds, 
of eigenlijk kunnen we beter zeggen weer. In 1968 viel door gebrek aan 
leden en belangstelling definitief het doek voor de muzikanten. Echter, in 
1990 werd T.A.V.E.N.U. heropgericht met steun van het Anjerfonds, de toen-
malige gemeente ‘s-Gravendeel en veel lokale donateurs. Inmiddels heeft 
deze vereniging weer enkele tientallen leden. Andere bekende muziek-
verenigingen zijn De Bazuin uit Oud-Beijerland, Volharding uit Goudswaard 
en Wilhelmina uit Numansdorp. De wortels van deze drie verenigingen 
liggen voor de Tweede Wereldoorlog. Muziekvereniging Wilhelmina begon 
zelfs al in 1896.

Met een groeiend historisch besef kwam bij een  
aantal mensen de wens naar voren om de historie 
vast te leggen en te bewaren voor volgende generaties.
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Rijke geschiedenis bewaren
Met een groeiend historisch besef kwam bij een aantal mensen de wens 
naar voren om de historie vast te leggen en te bewaren voor volgende 
generaties. Het was in de jaren tachtig en negentig al wel duidelijk dat 
lang niet alles (alleen) kon worden ondergebracht in het Streekmuseum in 
Heinenoord. Bovendien waren sommige dorpen ook erg gehecht aan de 
eigen identiteit en dus werden er plaatselijk verenigingen opgericht die zich 
stortten op de historie van het eigen dorp. Dat daar belangstelling voor was, 
werd al vrij snel duidelijk. De Historische Vereniging ‘s-Gravendeel werd in 
1995 opgericht. Een kleine twintig jaar later nadert het ledenaantal voorzichtig 
de 700. Ook de Oudheidkundige Vereniging ‘t Oude land van Strijen is een 
succesverhaal, met veel leden en een prachtig eigen museum in een fraai 
gerestaureerde, voormalige smederij. Inmiddels heeft ook Oud-Beijerland 
haar eigen Historische Vereniging en de Oudheidkundige Stichting Oud 
Puttershoek bewaakt de geschiedenis van het dorp van Kees Verkerk. 
Het zijn dus vooral relatief jonge verenigingen die zich ontfermen over de 
geschiedenis en het historisch erfgoed van de streek.

het verenigingsleven
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Medewerkers van HW Wonen
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bouwverenigingen door een eeuw heen

Zo werden wij HW Wonen

Gemeentelijk 
woningbedrijf 
Binnenmaas

Gemeentelijk 
woningbedrijf 

Strijen

Gemeentelijk 
Woningbedrijf 

Cromstrijen

Gemeentelijk 
Woningbedrijf 

Korendijk

Bouwvereeniging 
Zuid-Beijerland

Woningstichting 
De Maashoek

1996

Woningstichting 
Cromstrijen 

1994

Woonstichting 
Korendijk

1995

Volksbelang
Puttershoek

Volksbelang 
Heinenoord

Bouwvereniging 
Maasdam

1914

1915

1916 1920

Bouwvereeniging 
Volksbelang 

Oud-Beijerland

Christelijke 
Woningbouwvereeniging 

‘s Gravendeel

Bouwvereeniging
Volksbelang
Puttershoek 

Vereeniging tot 
Verbetering van de 
Volkshuisvesting 
Zuid-Beijerland

Onze woning Puttershoek (opgeheven)

Voortwaarts Strijen (opgeheven)

Christelijken Nationalen  
Werkmansband Strijen (opgeheven)

Bouwvereeniging Volksbelang Heinenoord
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Woonstichting 
Volksbelang 

Oud-Beijerland
UNION

UNION 
2002

HW Wonen
2010

Woningstichting 
Cromstrijen

De Maashoek

Woningstichting 
Korendijk

CWG

1948

1994

2002

2010

Algemene 
Bouwvereniging 

Maasdam

Woonstichting 
Cromstrijen

Woonstichting 
UNION

Stichting 
HW Wonen
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Eigentijds en 
eigenzinnig
Nog eens 100 jaar wonen in de Hoeksche Waard

Voorspellingen doen over het wonen in de komende 100 jaar is een onmo-
gelijke opgave. De ontwikkelingen in de samenleving gaan immers zo snel. 
Ook die met betrekking tot de basisbehoefte: het wonen. In de toekomst 
kan ook die behoefte vluchtiger worden, ondanks het feit dat iedereen 
ergens een plek moet hebben om te wonen. Misschien ziet het er in de toe-
komst wel zo uit dat je een huis huurt voor een korte periode, je vervolgens 
je sleutel inlevert en je even gemakkelijk weer naar elders verhuist. Net zoals 
je van huurauto wisselt, die je ergens leent en op een andere plek weer 
inlevert. We kunnen ons zo voorstellen dat dit voor bepaalde doelgroepen 
werkelijkheid wordt. Maar ook grootstedelijke, dichtbevolkte woongebieden 
zullen er blijven, waar stedelingen graag vertoeven. Daarnaast blijven er 
altijd mensen die juist de voorkeur geven aan de rust en de geborgenheid 
van een dorp. 
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De economische situatie van de afgelopen jaren heeft op ons werkterrein, 
de woningmarkt, tot veel onzekerheid geleid. In zowel de huur- als koop-
sector hebben we te maken met weinig vertrouwen bij de consument. 
Dat wordt versterkt door een toenemende onzekerheid over inkomen en 
werkgelegen heid. Er is dus sprake van forse tegenwind die door politieke 
maatregelen nog verder wordt aangewakkerd. Deze bepalen waar er 
gebouwd mag worden. Wanneer er over de Hoeksche Waard gesproken 
wordt, gaat het alleen maar over krimp. Wat ons betreft moet dit gepraat 
over zijn. Wij willen kijken waar onze kansen liggen en zien volop mogelijk-
heden voor groei en ontwikkeling. 

Wij zien het als een van onze belangrijke taken het wonen in ‘de zonnige 
voortuin van Rotterdam’ te stimuleren. Wat ons betreft wordt dit de insteek 
bij de verdere ontwikkeling van de Hoeksche Waard. Helaas doet men er 
nog te weinig mee. Dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de vijf 
gemeenten in de Hoeksche Waard kleine spelers in het veld zijn die het 
onderling niet altijd eens zijn. Gelukkig horen we steeds meer geluiden dat 
de gedachte aan één grote gemeente meer begint te leven. Als alle neuzen 
eenzelfde kant op staan, kan er met één stem namens alle 85.000 inwoners, 
gesproken worden. Dan kan de politiek niet meer om de Hoeksche Waard 
heen. Op de tijdlijn van de komende 100 jaar is er naar onze inschatting 
rond 2020 één gemeente Hoeksche Waard. Wat ons betreft kan dit niet 
snel genoeg gebeuren. Hoe eerder, hoe beter. Dan kunnen we verder aan 
de toekomst bouwen.

Omdat stilzitten geen optie is, pakken wij intussen als woningcorporatie 
door. Dat doen we niet alleen. Al geruime tijd bestaat een goede samen-
werking met het maatschappelijk middenveld van wonen, zorg en welzijn 
om aansprekende projecten te realiseren. Hiervan heeft u in dit boek 
verschillende voorbeelden kunnen lezen. Op dit moment verleggen wij onze 

Wij willen kijken waar onze kansen liggen en zien 
volop mogelijkheden voor groei en ontwikkeling.
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focus van uitbreiding met nieuwbouw naar aanpak en verduurzaming van 
de bestaande woningvoorraad. De projecten die in ’s-Gravendeel en Strijen 
zijn afgerond, vormen de opmaat naar de renovatie van ca. 8.000 bestaande 
woningen in de komende tien tot vijftien jaar. Door betere isolatie, HR-
ketels en het predicaat ‘energieneutraal’ gaan ze zeker weer 25 jaar mee. 
Dit geeft het wonen in de Hoeksche Waard een forse impuls. 

Voor de totstandkoming van een gevarieerd woningaanbod in een prettige 
woonomgeving voor diverse groepen, zien wij ook volop kansen door het 
realiseren van koopwoningen. Daarmee komen we tegemoet aan mensen 
die de huurmarkt ontgroeien en graag in de Hoeksche Waard willen blijven 
wonen. Het aanbieden van een vitale woningvoorraad zien wij als onze 
kerntaak. Een zeer belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de financiële 
positie van HW Wonen. Mede dankzij de prestaties van de voorgangers 
heeft HW Wonen een solide balans. Dit stelt ons in staat de tegenwind 
vanuit Den Haag op te vangen. Wel hopen wij dat in de nabije toekomst de 
woning corporaties, meer dan nu het geval is, weer op hun individuele pres-
taties worden beoordeeld en niet langer over een kam worden geschoren. 
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Vitaal Wonen in de Hoeksche Waard. Zo doen wij dat! Dat was de basis van 
ons ondernemersplan direct na de fusie. Vitaal wonen met goede voor-
zieningen zoals scholen, winkels en recreatieve mogelijkheden. Met oog 
voor welzijn en veiligheid. Waarbij het wonen wordt ingepast in het schit-
terende, rustige en groene landschap. Voor wie stedelijk wil, is de stad nabij. 
Wie de voorkeur geeft aan landelijk, kan in de Hoeksche Waard terecht.

Er wacht ons de mooie uitdaging de toekomst verder vorm te geven.  
Vooral met het vizier gericht op onze meest kwetsbare bewoners.  
Voor kinderen, jongeren en ouderen, eigenlijk voor iedereen op ons eiland, 
een goede woon- en werkomgeving creëren en in stand houden. In heldere 
en concrete plannen met toetsbare afspraken. Met een scherp oog voor 
de ontwikkelingen om ons heen. Op die manier kunnen we krimp op de 
Zuid-Hollandse eilanden opvangen en tegengaan. Met elkaar willen we 
vitaal wonen en werken mogelijk maken. ‘Burgerparticipatie’ is wat dit 
betreft tegenwoordig het toverwoord. Feitelijk zit dat al een eeuw lang in 
onze genen. Als het gaat om ons bestaan, dan knokken we er met elkaar 
voor en sluiten zich de rijen. Getuige de wederopbouw na de oorlog en de 
eeuwenlange strijd tegen het water.

HW Wonen doet dit op een eigentijdse manier, als een moderne woning-
corporatie. We volgen trends en zoeken steeds naar partners. We zijn soms 
eigenzinnig wanneer we de randen van het speelveld opzoeken. Want we 
willen meer zijn dan alleen beheerder van sociale huurwoningen en pakken 
onze rol als maatschappelijk ondernemer. Het wonen blijft ook de komende 
100 jaar een basisbehoefte. Onze opdracht was, is en blijft de Hoeksche 
Waard te voorzien van goede, eigentijdse (sociale) huisvesting. De kracht 
van de geschiedenis is ook de kracht van de toekomst. Voor HW Wonen 
blijft er veel dankbaar werk te doen. 

Op naar de volgende 100 jaar.
Ben C. Pluimer en Willem van Hassel 
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Veel inwoners en direct betrokkenen hebben hun medewerking verleend aan 
het totstandkomen van dit boek. Wij bedanken hen voor hun enthousiaste 
bijdrage.

Aart Pieters		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	foto’s 
Adrie en Janny van Bruggen 		•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Anja Nootenboom 		•			•			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Annee Bos 		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Arie Kamerling 			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Arie Pieters		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	auteur informatieve teksten; fotografie
Arie Voordendag •			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde; foto’s aangeleverd
Arjen van Brakel		•			•			•			•			•			•			•			•			•	eindredactie; HW Wonen
Ary Hartman 			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Barbara Teeuwen 			•			•			•			•			•			•			•			•	redactie; HW Wonen
Ben Pluimer 			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	directeur-bestuurder; HW Wonen 
Betty Jongsma 			•			•			•			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Brigitte de Man 		•			•			•			•			•			•			•			•			•	vormgever van het boek; B-more design
Dick Hitzert •			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Erica Theloosen 		•			•			•			•			•			•			•			•			•	auteur van de interviews; Caatjes Pen
Gerrit Valk 			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Han van der Nat 		•			•			•			•			•			•			•			•			•	portretfotografie; Bij de VakFotograaf
Herman Boudewijns 		•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
J. Bos 		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Jan en Corrie Berkman			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Jan Weeda 		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Jean Paul van Ee 			•			•			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Joop Helderop 			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Klaas van de Wetering 		•			•			•			•			•			•	geïnterviewde

Met dank aan ...
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Koos Oostveen 			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Koos en Heleen Schop			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Leny de Jong 			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	redactie; Stuurgroep
Marianne de Man 		•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Marianne van der Waal 		•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Martien de Rijke		•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Mees en Ageeth Visser 		•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
Meghan Feldmann		•			•			•			•			•			•			•			•	redactie; HW Wonen
Nico de Pijper		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
P. Verhoeven-de Jong •			•			•			•			•			•			•	artikel Wasdag op boerderij Welgelegen
Paula Schenk		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	redactie; HW Wonen
Piet Holster		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Pieta van der Spaa •			•			•			•			•			•			•			•	foto’s aangeleverd
René Kouters 		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Rien Vrij 		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde 
Rijksdienst voor Monumentenzorg 		•	foto’s
Rob van der Laan 			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde 
T. de Geus 			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde 
Will van Velsen 		•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde; foto’s aangeleverd
Willem van Hassel 		•			•			•			•			•			•			•			•	Voorzitter Raad van Commissarissen HW Wonen
Willy Spaan		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde; foto’s aangeleverd
Wim van de Gevel			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
Wim Vermaas		•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	geïnterviewde
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100 jaar thuis in de Hoeksche Waard. Verdeeld over tien decennia 
ontvouwen de verhalen, interviews, anekdotes en foto’s de ontwikkeling van 
het wonen in ‘de zonnige voortuin van Rotterdam’. 

Velen hebben zich jarenlang ingezet voor goede sociale volkshuisvesting 
in de Hoeksche Waard. In de interviews vindt u vooral de nuchterheid, het 
plezier en het enthousiasme waarmee zij zich daarvoor hebben ingezet. 
Dankzij deze inzet kan HW Wonen in 2014 het eeuwfeest vieren. Hoewel haar 
kerntaak de sociale huisvesting is, wordt in dit boek het begrip wonen in 
een bredere context geplaatst. Ook de geschiedenis en het landschap van 
de Hoeksche Waard hebben immers hun invloed op het wonen. 

Ons wacht een mooie uitdaging 100 jaar toekomst verder vorm te geven. 
Vooral met het vizier gericht op Vitaal wonen in een aantrekkelijke woon- 
en werkomgeving. Dit doen we samen met andere partijen en houden 
daarbij een scherp oog op de ontwikkelingen om ons heen. Eigentijds en 
eigenzinnig gaan we de volgende 100 jaar tegemoet.
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