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Joke Herrewijn-de Vries  
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redactielid DordtSenior 
en van de werkgroep Lief en Leed 

Groen van Prinstererweg 107 
3317 SK Dordrecht 
telefoon: 078-6170761 
e-mail: jherrewijn@hetnet.nl 

Corrie Kieboom 
secretaris  

 

Loudonstraat 47 
3317 PA  Dordrecht 
telefoon: 06-36105856 
e-mail: info@dordtsenior.nl 

Lianne van Laak 
penningmeester 

Hooikade 10 
3311 CD Dordrecht 
telefoon: 06-46428542 
e-mail:liannevanlaak@hotmail.com 
IBAN: NL25 INGB 0007 1383 82 t.n.v. Dordtse Seniorenbond 

George Scheen 
adjunct-secretaris  

 

telefoon: 078-6172946 
e-mail: jgscheen@gmail.com 

Els Bel 
bestuurslid 
en lid van de activiteitenwerkgroep 
 
telefoon: 078-6161880 
e-mail: ejbelroos@gmail.com 

Wilma Molendijk 
bestuurslid, 
lid van de Reisclub 
en van de werkgroep Lief en Leed 
 
telefoon: 078-6173566 

Co Wapperen–Peterson 
coördinator van de Reisclub 

telefoon: 078-6170022 
e-mail: jpwapperompeterson@kpnmail.nl 

Aad Brinckmann 
Ledenadministrateur 
 
Telefoon: 06-5183 8053 
Email: a.brinckmann@upcmail.nl 

Jan Geenen 
redactie DordtSenior  
en acquisitie   

Voor adres zie colofon op pagina 2 
telefoon: 06-4821 9666 
e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

Wij zijn aangesloten bij de 

 

Samenstelling bestuur en werkgroepen 

DordtSenior 
Maandblad voor leden van de Dordtse Seniorenbond  

 
 6e jaargang nummer 5 

Bezorging DordtSenior in 2021   

DordtSenior wordt door vrijwilligers bij u thuis bezorgd. Deze mensen doen dit geheel  

belangeloos en in de tijd die hen schikt, maar wel in de week dat het blad uitkomt.   

Dat kan dus op maandag zijn, maar ook op dinsdag of zelfs op zaterdag.  

 

Het volgende blad is het julinummer.  

U kunt het verwachten in week 26, dat is van 28 juni t/m 4 juli 2021. 



 

Pagina 2 DordtSenior juni 2021 

 

Kopij voor DordtSenior van juli 2021 uiterlijk  

16 juni 2021 inleveren bij de redactie,  

Per adres Jan Geenen, 3315 KX Dordrecht

of per e-mail: jan@dordtsenior.nl 

 

 

 
 

 DordtSenior is het maandblad 
 van de leden van de Dordtse  
 Seniorenbond. Het verschijnt  
 10 keer per jaar (niet in de  
 maanden januari en augustus). 
——————————————————- 
 Redactieadres DordtSenior 

 p/a Jan Geenen 
 Van Ravesteyn-erf 515 
 3318 DW Dordrecht  
 jan@dordtsenior.nl 

 
 De redactie bestaat uit 

 (zie redactieadres boven) 

 Joke Herrewijn-de Vries 

 jherrewijn@hetnet.nl  

 Liny van Konijnenburg 

 linykonijn@kpnmail.nl  

 Henk Kroon 

 henkkroon38@gmail.com 

 George Scheen 

 jgscheen@gmail.com 

 Kees van Wingerden 

 c.wingerden@upcmail.nl 

 

 Vormgeving en opmaak 

 Jan Geenen 

 jan@dordtsenior.nl 

 

 Coördinator bezorgers 

 Jan Geenen 

 06 4821 9666 

 jan@dordtsenior.nl 

 (via de mail heeft de voorkeur) 

 

 LET OP: Klachten over de  

 bezorging van dit blad  

 uitsluitend bij Jan Geenen 

 (zie boven). 

 

 Website Dordtse Seniorenbond 

 www.dordtsenior.nl 

 

 Adverteren in dit blad? 

 Voor inlichtingen en/of tarieven      

 kunt u contact opnemen met  

 Jan Geenen (zie boven). 

Omslagafbeelding: 
pentekening van Ad Bakker 

(met toestemming geplaatst) 

Colofon In dit nummer 

1. Samenstelling bestuur en werkgroepen 
Bezorging DordtSenior in 2021 

2. In dit nummer 
Einddatum inleveren kopij 
Colofon 

3. Bericht van de voorzitter  
Reacties 5 jaar Dordtse Seniorenbond 2016 - 2021  

5. Joke Herrewijn-de Vries: Boekbespreking  
 Jan Geenen: Limerick: De Klusser 

7. Toni van Dam: ‘Schuif es op’ 

9. Henk Kroon: Brood: Wentelteefjes kun je er ook mee maken  

11.  Arie van Zanten: Als de dag van gisteren…  

12/13  Jos Hubens: De geschiedenis van het Zwarte Zwaantje,  
 Gorinchem V 

15.  Wim Nuy: Van Zeeman naar HEMA 

17.  Vervolg: Van Zeeman naar HEMA 
 Poëzie 
 Zogezegd 

19. Adri Vogelaar: Gelukkig kun je veel doen om vallen te  
 voorkomen 

21.  Jan Geenen: Nostalgie: Herinnering aan vroeger 

22.  Aanmeldformulier 2021 

23.  Verjaardagskalender 
 Senior Service: Belangrijke telefoonnummers 

Wilt u verhuisberichten en berichten van  

overlijden sturen naar de ledenadministratie,  

Aad Brinckmann  

(zie contactgegeven op pagina 1) 
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Bericht van de voorzitter      Joke Herrewijn-de Vries 

Veel gelezen hebben we, dat wel. Veel gepuzzeld 
en gespeeld, zelfs ganzenbord hebben we van  

andere teksten voorzien: iemand een hand gege-

ven: een beurt overslaan; vijf minuten na de avond-

klok: ga maar koffiezetten; met vier mensen op be-

zoek gegaan: nou dan in de gevangenis.  Zo bleef 
het spel wat actueel.  Maar nu de deur weer wat 

opengaat van winkels, niet te veel tegelijk, maar je 

mag er toch in, scheelt dat een stuk.  Je wordt er 

een beetje hebberig van, zo’n winkel met van alles.  

 
We mogen zo laat als we willen op straat, nou zeg 

ik je, eigenlijk weten we nu weer wat het is wan-

neer iets niet mag.  Er mogen dan te weinig huizen 

in den lande zijn, dat is al heel lang een belangrijke 

zaak. Maar voor ons eenvoudige mogelijkheden om 
te vergaderen waren er niet. Hopelijk komt daar 

spoedig verandering in, niet alleen om het vergade-

ren, maar om het menselijk contact.   

 

De regering is nog aan het kibbelen over wie met de 
ander wil en kan samenwerken. Zoveel belangrijke 

onderwerpen liggen met smart te wachten, dus ei-

genlijk moet daar de aandacht op gericht worden, 

de verkiezingen zijn al even geleden niet waar?  

Maar er zijn nog schaduwen waar overheen gestapt 
moeten worden en politieke hangijzers die de smid 

aan elkaar moet smeden. Het land is afhankelijk en 

wacht af, wacht af tot er wijsheid komt in de hoof-

den van de Haagse heren.  

  

Bestuur en redactie  ‘DordtSenior’, 
  
Ik wil even reageren op het vorige nummer van ons 
maandblad. 
Vanmorgen lag het weer in de bus. Direct het bijge-
sloten cadeau bekeken. Wat een erg leuke verrassing.  
Prachtige oude kaarten. Bedankt daarvoor. 
Daarna ook het blad opengeslagen en, zoals meestal, 
in een keer uitgelezen. Wat een actieve en goede re-
dactie. Interessante en leesbare artikelen en gedich-
ten. En de dadeltaart ga ik zeker een keer maken. 

  
Nogmaals dank aan bestuur van Dordtse Senioren en redactie van DordtSenior. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Klari Teunissen  

Reacties 5 jaar DORDTSE  SENIORENBOND  

Wij danken iedereen,  die gereageerd heeft op het jubileum-cadeautje voor de leuke reacties!  

Hier onder zomaar één van de berichtjes die wij mochten ontvangen. 
Het bestuur 
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Boekbespreking                           Joke Herrewijn–de Vries 

‘De tuinen van Buitenzorg’ door Jan Brokken  

Op een late zomermorgen hoor ik op de radio een piano-

stuk, dat geschreven is door een componist van Poolse 

origine. Het stuk draagt de titel “De tuinen van Buiten-

zorg” . Een wonderbaarlijk mooi stuk van een minuut of 

vijf. Ik associeer het onmiddellijk met het ruisen van pal-

men, een specifiek geluid dat, schreef mijn moeder in 

een brief, aan harken deed denken, aan geduldig harken.  

Tot 1949, het jaar van de Indonesische onafhankelijkheid, 

heette het ’s Lands Plantentuin Buitenzorg. Dankzij de 

ligging op 300 meter hoogte was Buitenzorg merkbaar 

koeler dan Batavia. In het verleden bezocht Jan Brokken 

Indonesië, maar voor dit boek keerde hij niet terug. Zijn 

belangrijkste bronnen 

zijn de brieven en fo-

to’s van zijn moeder 

Olga. Hij kreeg ze van 

een tante met de in-

formatie: jij bent al-

tijd op zoek naar je 

moeder en je hebt nog 

altijd niet ontdekt wie 

ze werkelijk was!  Ze 

reist in 1935 af naar 

de Oost aan de zijde 

van haar kersverse 

echtgenoot. Hij is the-

oloog, die ter plekke 

onder meer onderzoek 

doet naar islamitische 

bekeringsbewegingen. 

Olga genoot van de overdaad aan indrukken van een nieu-

we wereld en van haar man. Ze leerde Makassaars en 

Boeginees, voerde interessante gesprekken met geleer-

den en probeerde via naailessen contact te leggen met de 

vrouwen van het eiland. Die idylle hield geen stand. Na 

een tijdje kwamen de financiële zorgen, eiste de hitte 

zijn tol. De eenzaamheid speelde op, als haar man Han 

weken op dienstreis was. Gruwelijker: ze overleed bijna 

in haar eerste kraambed. Het dochtertje Nora overleed 

kort na de geboorte. De oorlog was aanstaande. De 

“jappen” kwamen en ze ging het kamp in. De stenenre-

gen, waarop de lokale bevolking haar met zichtbaar ple-

zier op trakteerde op de weg naar het kamp vond ze het 

allerergste. Ze kreeg daar straffen en vernederingen 

“Eerst zei ik tegen mezelf, dat die stenen niet voor mij 

waren bestemd. Op den duur valt dat niet meer te ont-

kennen, Die stenen waren voor mij bedoeld”. Waar de 

mannen aanvankelijk, als ze het tropische klimaat trot-

seerden leefden als God in Batavia, het lot van de vrou-

wen was vaak niet te benijden: van de bijvrouwen met 

hun derderangs status tot de vrouwen die fungeerden als 

troostmeisjes. 

 

Als je niet weet wie de persoon is die je moeder is gewor-

den, weet je weinig over jezelf.  Ik hield haar wellicht 

teveel op afstand, domweg, omdat ik veel van haar hield. 

Nergens zoveel geleden, nergens zo intens geleefd, heeft 

ze me een keer gezegd, dat was de kern van haar vorige 

leven geweest. Met toch, dat bleef me bij, de nadruk op 

de laatste woorden: zo intens gelééfd. 

Voor in het boek: 
In de verte klonken de enkel tonige klanken van de gamelan, weemoedig als van een waterheldere gla-
zen piano, met telkens ertussen een diepe dissonant. 

Louis Couperus 

Limerick: De klusser               Jan Geenen          
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‘Schuif es op!’        door Toni van Dam 

Laatst zat ik op ’t NS-perron op de trein te wach-
ten toen twee dames op leeftijd (hoor mij nou) 
naast me op ’t bankje wilden zitten. “Schuif es 
op!” 
Waarop ik ietwat overdreven zei: “Oh, ja hoor 
alstublieft, graag gedaan”. Ik vond de vraag op 
deze manier (’t was meer een bevel) een beetje 
gek en een dame aan de andere kant naast me 
keek ook een beetje raar op. 
Achteraf bleek dat ’t gewoon een manier van 
doen was want we hebben nog even gezellig zit-
ten keuvelen over ’t mooie weer en treinvertra-
gingen. Eenmaal in de trein gezeten sloeg ik mijn 
boek open, lekker ruim vijf kwartier lezen in het 
vooruitzicht.  
 
Ik was bezig in een boek van Lisa St. Aubin de 
Terán en een passage daarin deed me denken aan  
mijn ervaring op ’t perron. 
Schrijfster namelijk vertrok vanuit Londen, waar 
zij tot dan toe woonde, met haar kersverse echt-
genoot naar Venezuela, waar zij op een soort 
plantage/landgoed daar genaamd “haciënda”, en 
ook de titel van het boek,  kwam te wonen. 
De nog zeer jonge Lisa, helemaal vreemd staand 
tegenover de gewoonten in haar nieuwe vader-
land, wist eigenlijk niet goed hoe met het perso-
neel in haar grote huis om te gaan. Wanneer ze 
aan de meisjes, die geacht werden haar in de 
huishouding te helpen vroeg; “Zou je misschien 
willen…” bleven die meisjes verveeld naar haar 
zitten kijken om vervolgens helemaal niets te 
doen. Heimelijk lachten de meisjes hun mevrouw 
uit en minachtten haar zelfs. Gelukkig voor de 
nieuwbakken huisvrouw kreeg ze van de vele  
familieleden die zij daar bleek te hebben te  
horen dat zij slechts bevelen moest geven in de 
trant van; “Ga koffie zetten” of “breng mij een 
kop thee”. Dan pas, zou later ook blijken, kreeg 
men respect.  

Geboren en getogen in het “beleefde” Groot Brit-
tannië had Lisa daar, begrijpelijk, grote moeite 
mee. Toch is dit een verhaal nog maar pas uit de 
jaren ’70 van de vorige eeuw, waar het er blijk-
baar nog feodaal aan toe ging. 
 
Ik moest terugdenken aan mijn eigen jonge jaren, 
wij waren thuis met ons vijven, en wanneer onze 
moeder vroeg (wij hadden geen vader meer) wil-
len jullie even houtjes hakken of wie wil er even 
een kitje kolen scheppen? Hadden we ineens heel 
toevallig net iets anders om handen. Ik heb er 
later nog wel ‘ns schuldgevoelens aan over  
gehouden. Bij vriendjes en vriendinnetjes zag ik 
het er vaak anders aan toe gaan, meer van: 
“Henkie, jij gaat even naar de bakker en Piet jij 
moet even naar de slager, en Sjanie jij poetst 
eerst de schoenen voor je buiten gaat spelen.  
Terecht riep onze moeder wel eens: “Jullie heb-
ben geen respect voor me, kijk eens naar die 
haaiebaai van een moeder van… En ja, zo was het 
wel een beetje, kinderen zijn misschien beter af 
met eisen die duidelijk, en dat hoeft niet per sé 
snauwerig, aan hen worden gesteld. Toch hielden 
we echt wel van onze moeder, dat hebben we 
haar later wel degelijk laten merken, misschien 
juist wel omdat ze nooit zo op haar strepen 
stond. 
 
Maar het moet gezegd: De wat knorrige bordjes 
die vroeger in de plantsoenen stonden met het 
opschrift: “Verboden zich op het gras te bevin-
den” werkten echter in bijna alle gevallen beter 
dan het zoetsappige bordje dat door de verhuur-
der in onze lift is opgehangen met het verzoek 
“Prettig als u hier niet rookt”. Men kan nu wel 
zeggen dat ’t nog altijd de toon is die de muziek 
maakt, effectief is nog iets anders. 
                                             vind Toni van Dam 
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Brood: Wentelteefjes kun je er ook mee maken 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn 

Als kind liepen we 
dagelijks met een 
trommeltje brood 
naar school, dat 
was toen zo. Fast-
food is nu de grote 
spelbreker maar 
langzamerhand 
verandert dat ook, 
inmiddels kan bij-

na niemand van ons een snee vers boerenbrood 
weerstaan, die slechts besmeerd is met boter…. 
Of ook, wie kan er naar huis lopen met een vers 
stokbrood zonder er langzaam onderweg stukken 
af te breken en op te eten….  Smaken verschillen, 
ieder van ons heeft zijn of haar favoriet zoals bv. 
spelt-brood, tarwe of moutachtig roggebrood ook 
ciabatta, croissant of een vers naar kruiden en 
specerijen geurend brood. Ongeacht de structuur 
wekt brood speciale gevoelens bij ons op en het 
wordt vaak als bijgerecht of drager van ander 
voedsel genuttigd. In sommige culturen is brood 
het belangrijkste voedselproduct met het voor-
deel dat het goed bij ander eten smaakt. Helaas is 
de broodconsumptie na de tweede wereldoorlog in 
heel Europa sterk afgenomen doordat massapro-
ductie het brood steeds smakelozer wordt… Brits 
brood was berucht om z’n smakeloosheid; de wit-
te sneetjes waren slechts handig voor de brood-
rooster…! Door de toegenomen welvaart is er een 
bredere keus aan ander voedsel en i.c.m. ontelba-
re broodsoorten kan je nu van elke maaltijd een 
feest maken. 
 
Knapperige broden zoals “baguette”, maar ook 
Italiaanse of Nederlandse boerenbroden, zijn 
vloerbroden d.w.z. ze zijn gebakken op de bodem 
v.d. oven of op de bakplaat. Proef maar, dan 
merk je het…! Om het nog interessanter te ma-
ken, veel Europese bakkerijen zijn opgezet en 
worden geleid door emigranten uit alle delen van 
de wereld...! Stap eens een bakkerij binnen en 
snuif de wereldse geur op van pasgebakken brood. 
Vers brood kan als drager dienen voor ander voed-
sel; om een belegd broodje te nuttigen kan men 
kiezen uit verschillende varianten en met de geko-
zen favoriet is het jouw feestje. Stokbrood da-
teert uit de 19e eeuw, herkomst Oostenrijk. Daar-
om wordt “baguette” in Frankrijk ook wel Weens 
brood genoemd.                                                                                     

Peter Bienefeld uit Barendrecht is tijdens Bakery 
Masters in Parijs wereldkampioen broodbakken 
geworden. Met 12 soorten brood heeft hij de tro-
fee verworven door op ambachtelijke en traditio-
nele wijze brood te bakken…!  Peter is bescheiden 
en verkoopt zelf geen brood, in het dagelijkse le-
ven is hij werkzaam bij bakkers in het hele land 
om zijn kennis over broodbakken te delen.  Nee, 
niet in Zuid-Europa, daar vestigde men een absurd 
wereldrecord door een stokbrood te bakken met 
een lengte van 122 meter...!  In het Guinness 
Book of World Records staat, dat het duurst beleg-

de broodje € 2100 kost. Het is creatief belegd met 

witte truffel, kaviaar, speciale kaas, tomaat en 
een bijzondere kreeftensoort en is bovendien zij-
delings afgewerkt met enig bladgoud…!     Het 
zwaarste belegde broodje weegt 1.2 ton, het was 
o.a. belegd met 300kg. kaas en dat is exclusief 
tomaten, ui, paddenstoel, vlees enz., een trotse 

veelvraat betaalde € 6800...!  Dan maar naar onze 

Peter die kan met 
restbrood op crea-
tieve wijze wentel-
teefjes veranderen 
in een superlekkere 
brunch, ontbijt of 
lunchgerecht ….  
 
Eet smakelijk,  
Focus. 
 

Wentelteefjes 

Stokbrood 122 meter lang 

        Belegd broodje 1,2 ton. 
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Wat was de aanleiding? 
Het begon in 2016, het roerige jaar van de op-
stand onder de leden tegen de stijl van leidingge-
ven van de voormalige directeur, Liane den Haan. 
In essentie ging het niet alleen om de persoon, 
maar vooral om de achterliggende ideeën over de 
positie van de leden van de ANBO.   
Het landelijk bestuur van ouderenbond ANBO 
heeft destijds bewust de statuten van de vereni-
ging veranderd waardoor dit meer te zeggen 
heeft gekregen over de koers ten opzichte van de 
lokale afdelingen. Dit schrijft voormalig lokaal 
bestuurder Hetty Zwamborn in het boek 
‘Brandbrief. De andere waarheid over ANBO’. En 
dan komen we uit in wereld van foute managers, 
waar onder meer Joris Luyendijk een aardig boek 
getiteld “Dit kan niet waar zijn” over heeft  
geschreven. 
Tegen deze achtergrond heeft het toenmalige 
bestuur van de ANBO afdeling Dordrecht unaniem 
besloten hiervan afstand te nemen en een eigen 
Dordtse Seniorenbond op te richten waarin de 
zeggenschap van de leden zelf centraal staat. 
 
Waar staan we voor? 
Sinds 1 januari 2016 is in Dordrecht de Dordtse 
Seniorenbond actief. Conform onze statuten vor-
men we met elkaar als leden de Dordtse Senio-
renbond. We staan voor een algemene en zelf-
standige belangenorganisatie van en voor senio-
ren. Wij willen ons specifiek bezighouden met 
een aantal thema’s, te weten: Wonen, Zorg en 
welzijn, Inkomen, Mobiliteit (waaronder Verkeer 
en Veiligheid) en Ouderenadvies. Wij werken al 
actief samen met relevante lokale organisaties en 
overheden – zoals de Wmo adviesraad Dordrecht, 
de Unie KBO en de PCOB – voor het afstemmen 
van activiteiten en services en gevraagd en onge-
vraagd adviseren over zaken, die senioren aan-
gaan. Uitgangspunt is dat de Dordtse Senioren-
bond een bijdrage wil leveren aan het verhogen 
van de kwaliteit van leven van senioren in onze 
gemeente. 
 

De balans van 5 jaar onafhankelijkheid. 
Je moet de afgelopen jaren onder een steen gele-
gen hebben, om niet indringend met de juistheid 
van onze bewuste keuze van 5 jaar geleden te 
zijn geconfronteerd. We staan stevig op de kaart, 
tellen circa 500 leden. 
De ANBO blijkt een slechte verliezer. Deze orga-
nisatie is een kleine 50.000 leden kwijt en doet 
net alsof er niets aan de hand is. Op de website 
Zuid-Holland Zuid kom je nog steeds doodleuk de 
afdeling Dordrecht en Dubbeldam tegen. Tja waar 
kennen we deze vorm van foute informatie ook 
alweer van? 
 
En hoe gaat het met de hoofdrolspeelster van destijds? 
Liane den Haan is inmiddels weg bij de ANBO. 
Anneke Sipkers heeft haar opgevolgd. Liane den 
Haan heeft de overstap gemaakt naar de landelij-
ke politiek, de partij 50Plus. De verwachtingen 
waren bij haar aantreden hooggespannen. Vol-
gens Jan Nagel was dit een buitengewoon sterke 
kandidate en rekende hij op minstens 2 zetels in 
de Tweede Kamer. 
 
Inmiddels is Jan Nagel letterlijk van een hele kou-
we kermis thuisgekomen. De verwachte 'grote’ 
winst is uitgekomen op 1 zetel, Liane den Haan is 

inmiddels met een 
berg heisa uit 
50Plus gestapt en 
heeft de zetel mee-
genomen. De bitte-
re waarheid is dat 
de geschiedenis 
zich heeft herhaald 
met dezelfde per-
soon in de hoofdrol.  

 
Dit leed is ons al ruim 5 jaar bespaard gebleven. 
Wij hebben terecht gekozen voor eigen baas in 
eigen huis en prachtige stad. Het voelt goed dit 
succes met elkaar mogen delen.  
We kunnen opgewekt verder met de volgende  
5 jaar Dordtse Seniorenbond.  

Als de dag van gisteren…   
Arie van Zanten  

Als de dag van gisteren herinner ik me nog het moment dat we besloten helemaal te  
kappen met de ANBO en de Dordtse Seniorenbond op te richten. Het komt me daarom  

gepast voor even terug te gaan in de tijd, concreet naar het jaar 2016. 

Bij deze terugblik passeert de aanleiding de revue, de principiële keuze voor 'baas in ei-

gen huis' en hoe de vlag er nu bijhangt. 

Cartoon van Jos Collignon 
De Volkskrant 
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De dubbelschroefstoom veerpont met een ver-
mogen van twee maal 150 ipk, was gebouwd in 
Sliedrecht, bij scheepswerf De Klop en deed zijn 
proefvaart op 13 februari 1933. De Gorinchem V 
werd ingezet op de Boven-Merwede als veer-
dienst tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Met 36.50 
meter lengte, en 12.50 meter breedte was de 
veerpont, een zogenaamde zijlader, het grootste 
schip uit de vloot tot dan toe. Er konden duizend 
mensen mee overgezet worden en er was plaats 
voor circa dertig personenwagens. De Gorcumse  
veerdienst zette eind jaren dertig jaarlijks 142 
duizend auto’s over en ettelijke honderdduizen-
den passagiers te voet. 
De veerpont Gorinchem V was van groot belang, 
zoals alle veren dat waren in die tijd. Bruggen 
over de grote rivieren waren nog allesbehalve 
een vanzelfsprekendheid, De Merwedebrug werd 
pas in 1961 geopend. 
 
Gezonken  
De Gorinchem V werd in 1944 op brute wijze uit 
de vaart genomen. De geallieerden hielden het 
schip in de gaten, omdat er veel Duitsers mee 
overstaken in de Tweede Wereldoorlog. Op 12 
september liep de Gorinchem V nog verassend 
weinig schade op bij een luchtaanval, maar an-
derhalve maand later, op 28 oktober, was een 

volgend bombardement fataal. Twee Typhoonja-
gers lieten explosieven vallen en brachten de gro-
te pont aan de linkeroever tot zinken. Zes Duitse 
militairen sneuvelden daarbij. In het voorjaar van 
1946 werd het schip geborgen en na reparatie 
kon het weer ingezet worden voor de overtoch-
ten. Het was de genoemde Merwedebrug die de 
noodzaak van de veerverbinding overbodig maak-
te. De provincie Zuid-Holland huurde de Gorin-
chem V voor korte tijd, in 1961 en zette haar  
in voor de veerdienst tussen Ooltgensplaat en 
Dintelsas. Aan het eind van 1961 kocht de provin-
cie de veerpont over, voor de verbinding tussen 
Maassluis en Rozenburg op de Nieuwe-Waterweg. 
De stoomvaart liep op zijn einde in de zestigerja-
ren en ook de Gorinchem V werd opgelegd en aan 
de sloop aangeboden.  
 
De Zwanen van de AMVV 
In 1961 werd door Adri Barèl (1923-2013) de Alge-
mene Maatschappij voor Varenden opgericht. In 
die tijd telde de binnenvaart zo’n 19.000 schepen 
en ruim 80.000 opvarenden. In 1964 werd de 
AMVV officieel erkend. In dat jaar werd, uit het 
toenmalige ministerie van sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (SZW), voor het eerst subsidie ont-
vangen voor de sociale culturele activiteiten en 
het welzijnswerk in de binnenvaart. Het belang-

De geschiedenis van het Zwarte Zwaantje, Gorinchem V. 
Door ons lid: Jos Hubens, ambassadeur De Binnenvaart  

Na twee keer bij de scheepssloperij gelegen te hebben, bestaat zij nog steeds de historische stoomveer-

pont Gorinchem V. Samen met de museumschepen Rene Siegfried, LASHbak CGS 6013, Veerdienst 3 en 
Marot van stichting De Binnenvaart en de Oosterwijk, Geran, La Bohème en Avenier zijn dit de schepen die 

deel uitmaken van Leefwerf De Biesbosch in Dordrecht. 

Vervolg op pagina 13 

Veerpont Gorinchem V net vertrokken vanaf de Zuid-Hollandse oever in Gorinchem, op de achtergrond nog 
een stoomraderboot met sleep in de opvaart. Fotoarchief: Jos Hubens  
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rijkste doel van de AMVV was, in de breedste zin 
van het woord: de schipper uit het sociale isole-
ment te halen. Er waren nog geen telefoons of 
computers aan boord. In bijzondere gevallen wer-
den zaken gecommuniceerd via sluizen en sluis-
wachters, waar met krijt op een bord geschreven 
werd dat er een bericht voor je was. Langs de 
Rijn en in Dordrecht waren zogenaamde ordersta-
tions die via luidsprekers de boodschap probeer-
den over te brengen aan boord. Kinderen werden 
soms zes weken niet opgehaald van het internaat 
of gingen zelfs alleen de vakanties naar boord en 
dus naar huis. Op het hoogte punt van haar be-
staan had de AMVV zeven ontmoetingszwanen. In 
1967 werd de Witte Zwaan in de Leuvehaven in 
Rotterdam in gebruik genomen, in 1968 volgen-
den de Zwarte Zwaan in de Rotterdamse Maasha-
ven en de Zilveren Zwaan in Maasbracht, gevolgd 
door Gulden Swaen in Antwerpen, de Blauwe 
Zwaan in Groningen en de Groene Zwaan in Ter-
neuzen. De Bonte Zwaan in Amsterdam werd in 
1980 een sluit- en pronkstuk in de reeks, hierop 
was zelfs de schippersbeurs gevestigd. In 1965 
werd de basis gelegd voor onderwijs aan varende 
kleuters. Voor deze kinderen werd in 1967 de 
veerpont Gorinchem V gekocht om te dienen als 
speeltuinschip. De opbouw werd verwijderd en 
daarvoor in de plaats kwamen speeltoestellen en 

een grote zandbak. Het schip werd afgemeerd 
langszij de Zwarte Zwaan in de Maashaven en 
kreeg de toepasselijke naam; Zwarte Zwaantje. 
Daarmee was de Gorinchem V gered van de sloop. 
 
Leefwerf De Biesbosch 
De mobiele telefoons kwamen in de binnenvaart 
als eerste in gebruik, daarmee verviel ook de 
functie van het AMVV. De Zwanen werden ver-
kocht en voor andere doeleinde gebruikt. Het 
Zwarte Zwaantje bleef nog lang in de Maashaven 
liggen maar uiteindelijk in 2017 kwam zij op-
nieuw bij een scheepsloperij terecht, Stolk Han-
delsonderneming in Hendrik Ido Ambacht. In Dor-
drecht zijn Leefwerf De Biesbosch en stichting De 
Binnenvaart bezig om de Zuidelijke Insteekhaven 
en het terrein aan het Wantij van de voormalige 
scheepswerf De Biesbosch in te richten voor his-
torische binnenvaartschepen. Het Zwarte Zwaan-
tje zou in deze haven uitstekend passen, tussen 
wal en schip, als drijvend park en ontmoetings-
plaats. Na inspectie van het schip heeft stichting 
Leefwerf De Biesbosch het Zwarte Zwaantje in 
2018 dan ook gekocht. Inmiddels zijn de stuurhut 
en opbouw, inclusief schoorsteen weer herbouwd 
op de Gorinchem V zodat zij haar oude aanzicht 
weer in oude glorie terug heeft.  
 

Vervolg: De geschiedenis van de Stad Ship scheepvaarttunnel in Noorwegen 

De Gorinchem V bijna aan de Brabantse oever in Sleeuwijk, op de achtergrond Gorinchem.  
Fotoarchief: Jos Hubens 
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Van Zeeman naar Hema                                      Door: Wim Nuy 

We lagen keurig afgemeerd te wachten op 
wat komen ging in een sluisje ergens in de 

Noordoostpolder. Waar je als jachtenschipper 

dan op ligt te wachten weet je nooit maar 

koffie met aardbeiengebak compenseerden 

dit ongewis. Achter me trok wat moeizaam 
gekreun van een scheepsmotor in doodsnood 

mijn aandacht. Het dieseltje was bij nadere 

aanschouwing veroordeeld tot voorstuwing 

van zo’n acht meter roestig schroot dat zich 

het sluisje in rochelde. Mon Désir (mijn ver-
langen) stond er nog net leesbaar op de voor-

steven. Ze hadden de lat niet hoog liggen, 

die eigenaars.     

Het schuitje had een heus roefje en op het 

verhoogde achterdek stond een witte plastic 

tuinstoel op een strook kunstgras met daarop 

of beter daarin de nogal corpulente gezag-

voerder van het karkas. Zijn getatoeëerde 
verschijning deed vermoeden dat hij de 200 

kilo moeiteloos aantikte. 

 

Terwijl de verminkte verzameling staal bijna 

naast ons dreef gebeurde er iets onver-
wachts. Het bootje maakte plotseling hevig 

slagzij naar bakboord en tegelijkertijd ging 

de schuifdeur van het roefje open. En daar 

stond ze, de oorzaak van deze slagzij. Net 

iets breder dan het kozijn van het schuifdeur-
tje en in gewicht een volwaardig concurrent 

van de gezagvoerder.  

Ze deed verwoede pogingen zich door de ont-

stane opening via een trapje naar buiten te 

wringen en het kozijn veerde kreunend mee 
met haar ge-pers. Uiteindelijk, na een hoop 

gesteun en wat plopgeluidjes stond alles bui-

ten en bewoog ze zich naar het voorschip, 

zo’n twee meter verderop. De deuropening 

werd terstond opgevuld door een luid en 
eveneens fors keffertje dat vanaf dat mo-

ment deed waar hij goed in was. Keffen.  

Het schuitje probeerde inmiddels, met de 
protesterende diesel in z’n achteruit de muur 

van het sluisje te bereiken en mevrouw begaf 

zich naar de afmeerkant waardoor het bootje 

nu plots sterk overhelde naar stuurboord. De 

gezagvoerder schrok zichtbaar van deze hel-
linghoek en probeerde overeind te komen. 

Zijn massieve en weinig gemodelleerde on-

derstel had zich echter aangepast aan de be-

schikbare ruimte tussen de armleuningen zo-

dat de stoel één was geworden met z’n on-
derlichaam. Hoe hij ook draaide of keerde, 

de stoel bleef aan hem vast zitten. Met een 

luide klap viel hij even later hevig transpire-

rend met stoel en al terug op het krakkemik-

kige achterdek. Hij liet daarbij een knalharde 
wind wat aangaf dat ook zijn darmen het ge-

stoei met de stoel een inspanning van for-

maat vonden. Zijn mouwloze, eens witte 

shirtje waarin hij verbleef had er weer een 

paar zweetplekjes bijgekregen die overigens 
nauwelijks opvielen.  

 

Voorop was mevrouw er tussentijds in ge-

slaagd de lus van een touwtje om de bolder 

te mikken die boven op het sluisje stond en 
ze wachtte lijdzaam op wat komen ging. Ik 

ook! Ik vulde deze adempauze om enige aan-

dacht aan haar kledij te besteden. Ze droeg 

een setje wat, zoals het zich liet aanzien er-

gens begin deze eeuw bij de Zeeman in de 
uitverkoop moet hebben gehangen. Het te-

nue had verwoede pogingen gedaan om, sinds 

de aankoop haar groei in de breedte bij te 

benen en zat nu even gegoten als muurvast in 

zo’n 28 lichaamsplooien.   
 

De sluisdeur was eindelijk gesloten en we 

zakten in rustig tempo naar beneden, op zoek 

naar gelijk water. Mevrouw koos ervoor het 

touwtje boven op de sluismuur te laten staan 
en gokte op een klein verval. Dat was echter 

niet het geval, het verval was zelfs groter 

dan de lengte van het touwtje. Verbeten 

bleef ze dit echter vasthouden en probeerde 

ogenschijnlijk de sluismuur hierdoor omlaag 
te trekken of het wrakje omhoog. Beide po-

gingen mislukten. De slagzij nam wel af en 

Vervolg op pagina 16 
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Vervolg: Van Zeeman naar Hema 

Zogezegd 

Zoete koek neem ik altijd met een korrel zout 

haar tenen raakten nog net het dek toen de 

sluisdeur aan de benedenkant openging.  

 
Toen gebeurde er wederom iets geheel on-

verwachts wat ontaardde in een drietal on-

vermijdelijkheden. Mevrouw scheurde door 

haar hangsessie aan de sluismuur uit haar 

Zeeman setje, liet van de schrik het touwtje 
los en veroorzaakte hierdoor wederom een 

forse slagzij naar stuurboord. De gezagvoer-

der schoof door deze plotselinge beweging 

met stoel en al naar stuurboord waardoor de 

slagzij ernstige vormen aan begon te nemen.                                                                                                         
Het keffertje flikkerde hierdoor terug in het 

roefje en was een tijd lang stil.      

                                        

Toen mevrouw, nu nog alleen in vleeskleurig 

Hema ondergoed met veel gekreun het mid-
den van het bootje weer had bereikt kon ook 

de gezagvoerder zijn centrale positie op de 

schroothoop hervinden. De vermoeide diesel 

begon weer te hakkelen en het maritieme 
overblijfsel bewoog zich met 400 kilo ballast 

aan boord richting uitgang van het sluisje.                                                                                  

Voordat ze uit mijn zicht verdwenen zag ik 

nog net dat mevrouw het gevecht met de 

deuropening weer was aangegaan. Op grond 
van de zwaartekracht wist ik zeker dat ze het 

ook dit keer zou winnen.  

 

Het was buigen of barsten.      

Door: Erich Wichman 

Tot tranen toe ben ik bekommerd 

Nu kan ik nooit meer naar de lommerd 

Omdat mijn hele inventaris 

Al daar is. 
 

 * * * * * *  

Door: Willemijn van Tol 

Je mag er zijn 

Je mag er zijn 

Zoals je bent 

Voor wie jou wel 

Of heel niet kent 

Je mag er zijn zoals je bent 

Want dat ben jij 
 

 * * * * * * 

 

Geloof me nou 

Je mag er zijn 

Dik of dun 

Of groot of klein 

Je mag er zijn 

Zoals je bent 

Want zo ben jij 
 

 * * * * * * 

Zoals jij 

Is er maar één 

En dat ben jij 

Uniek, alleen 

Zo mag je zijn 

Zoals je bent 

Je mag er zijn!!! 
 

 * * * * * * 

Poëzie        ingestuurd door Joke Herrewijn-de vries 
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Onze winkels zijn weer open. 

U bent  zonder afspraak 

van harte welkom ! 
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Gelukkig kun je veel doen om vallen te voorkomen. 
Door: Adri  Vogelaar 

Jaarlijks belanden duizenden mensen op de eerste hulp door een valpartij: bont en blauw, met hoofdletsel of zelfs 
botbreuken. Gelukkig kun je veel doen om vallen te voorkomen.  

Loop niet op sokken 
Simpele aanpassingen zorgen ervoor dat de kans om 
thuis te vallen veel kleiner wordt. Haal bijvoorbeeld los-
liggende kleedjes weg, zodat je niet uitglijdt of strui-
kelt. Monteer een leuning langs de trap. Vervang het 
bad door een douchecabine waar je makkelijk in en uit 
stapt. Zorg voor voldoende licht in het trappenhuis (vaak 
vallen mensen in het donker) en doe de lichten aan als 
je ’s nachts naar het toilet gaat. Vermijd ook zo veel 
mogelijk gladde vloeren en loop niet op sokken. Antislip-
strippen op gladde traptreden of tegels zorgen voor 
meer grip. En met een extra intercom voor de deurbel 
of een extra handset voor de telefoon hoef je niet te 
rennen. 
 
Kijk uit met een multifocale bril 
Ook goed kunnen zien is belangrijk om valpartijen te 
voorkomen. Als je ouder wordt, zie je minder diepte en 
contrast. Dat is een extra uitdaging voor de balans. Toch 
is een nieuwe bril niet altijd de oplossing. Want wat 
blijkt: juist mensen met een nieuwe bril vallen vaker. 
Dit komt doordat de ogen moeten wennen aan de gla-
zen. Ook blijkt dat de multifocale bril (waarmee je zo-
wel veraf als dichtbij ziet) een extra valrisico met zich 
meebrengt. Het tast namelijk de dieptewaarneming 
aan. Ben je veel buiten, dan is een gewone bril met en-
kelvoudige glazen – waarmee je óf dichtbij óf veraf 
scherp kunt zien – een beter idee. 
 
Poets je tanden op één been 
Naarmate we ouder worden, vermindert het even-
wichtsgevoel. Ook een te lage bloeddruk, suikerziekte 
en geheugenproblemen zorgen ervoor dat we minder 
stabiel lopen en dus meer risico hebben op valpartijen. 
De beste manier om een betere balans te krijgen: ster-
kere spieren en botten kweken. Dat doe je door te be-
wegen. Experts raden aan dagelijks 20 minuten ‘matig 
intensief’ te bewegen (bijvoorbeeld door tijdens een 
wandeling stevig door te stappen of te fietsen) én twee 
keer per week oefeningen te doen voor meer balans en 
sterkere spieren. Hiervoor hoef je niet naar de sport-
school; ook thuis kun je veel doen. Denk aan tuinieren, 
schoonmaken en alledaagse klusjes waarbij je een beet-
je extra kunt bewegen. Poets bijvoorbeeld je tanden op 
één been en buig een paar keer door de knieën bij het in
- en uitruimen van de vaatwasser. 
 
Decennialang stond Nederland ’s ochtends om vijf over 
zeven klaar bij de radio voor de dagelijkse ochtendgym-
nastiek met Ab Goubitz; nu kun je meedoen met het tv-
programma Nederland in Beweging. Wil je liever bewe-
gen onder professionele begeleiding? Bij veel buurthui-
zen en sportclubs kun je terecht voor beweeglessen of 
meedoen aan een cursus valpreventie.   

Ook geven gespecialiseerde fysiotherapeuten Otago- en 
In Balans-cursussen. Hier kun je leren hoe je valpartijen 
kunt voorkomen. Wie een rollator gebruikt om te lopen, 
doet er goed aan deze regelmatig te laten controleren. 
Werken de remmen bijvoorbeeld nog wel goed? Veel 
ziekenhuizen en zorginstellingen organiseren een 
‘rollator-apk’. 
 
Pas op met de medicijnen 
Sommige medicatie beïnvloedt het evenwichtsgevoel. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor slaappillen en medicijnen 
die de bloeddruk verlagen. Ook plaspillen en antidepres-
siva vergroten het risico op vallen. Slik je verschillende 
soorten medicijnen? Overleg met de arts of apotheek of 
je met sommige kunt minderen. Want juist de mix van 
verschillende medicijnen werkt vallen in de hand. Wees 
ook voorzichtig met oogdruppels en ooggel, aangezien 
deze het zicht beïnvloeden. 
 
Slik vitamine D 
Wat wél goed is om toe te voegen aan je medicijnkastje 
is vitamine D. Het zorgt voor sterke botten en spieren en 
heeft een gunstig effect op de balans. Vitamine D maken 
we in ons lichaam aan onder invloed van zonlicht. Wie 
niet veel buiten komt, kan makkelijk een tekort aan vi-
tamine D oplopen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die 
zowel vitamine D als calcium slikken aanzienlijk minder 
vaak een gebroken heup oplopen. Vitamine D koop je bij 
de drogist. Twijfel je of je een tekort hebt, laat het dan 
testen bij de huisarts. 
 
Feiten over vallen 

• Elke 5 minuten meldt een 65-plusser zich bij 
de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis na 
een val. Per jaar zijn dit er 96.000. 

• Bij 11 procent veroorzaakt de val hersenletsel. 
• Bij 14 procent leidt de val tot een gebroken 

heup. 
• Na een ernstige val is het leven vaak niet meer 

hetzelfde, zelfs niet wanneer het lukt om na 
het revalideren de draad weer op te pakken. 
Zelf koken, boodschappen doen, een ommetje 
maken: soms is dat niet meer vanzelfsprekend. 

• Valpartijen in huis lopen vaak slechter af dan 
op straat. 
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De Scharensliep 
Zoals vele andere oude beroepen is ook dat van scha-
rensliep verdwenen. De scharensliep verdient vooral 
de kost met het slijpen van scharen en messen. Daar-
naast slijpt hij in voorkomende gevallen ook allerlei 
andere voorwerpen zoals schaatsen in de winter. Het 
eerste dat opvalt, is het grote wiel (jaagwiel), een 
soort vliegwiel dat door middel van de trapper in be-
weging wordt gebracht en op zijn beurt de slijpsteen, 
die zich aan de rechterkant van de wagen bevindt, 
doet draaien. 
Ook wordt er een houten schijf mee in beweging ge-
bracht, waaromheen een leren riem is bevestigd. Niet 
alle scharenslijpers zijn even betrouwbaar. Van tevo-
ren moet je het te betalen bedrag afspreken, anders 
is het best mogelijk dat de scharensliep achteraf een 
veelvoud van de waarde van het te slijpen voorwerp 
gaat vragen. Eenmaal per week wordt met een kwast-
je een mengsel van gekookte lijm en amaril op deze 
riem gesmeerd, die op deze wijze geschikt wordt ge-
maakt om de geslepen voorwerpen zo nodig te polijs-
ten. De heilige Catharina van Alexandrië, ( Egypte) is 
patroonheilige van o.a. de scharensliep.  

 
 
Versje over een scharensliep:  

Mijn vader was een scharensliep  
Een scharensliep ben ik 
En net zo als mijn vader riep  
Scharensliep, scharensliep roep ik  
Scharensliep, scharensliep, scha-a-a-arensliep. 

‘k Slijp scharen grof en scharen fijn  
Nog botter als een pook 
En scharen die niet deeg’lijk zijn 
Die scharen slijp ik ook 
Scharensliep, scharensliep, scha-a-a-arensliep. 

 
 

******************************** 
 

 
Als je herinnerd wordt aan vroeger komen de gedachten van toen weer terug. Bijvoorbeeld 
over wasmachines die je per uur of dagdeel kon huren en die op een bakfiets gebracht 
werd. Later werd dat minder en dan kon je precies zien wie er nog geen gekocht had. Of 
nog voor de tijd van de elektrische wasmachines, daarbij moest je de beweging in de kuip 
zelf maken. En wat er allemaal door de straat kwam. Buiten de melkboer, de bakker, de 
groenteboer, de ijscokar kwam er ook regelmatig de orgelman. Wat denk je van de schil-
lenboer die de restanten van groente, fruit en aardappelen op kwam halen en dat gebruik-
te als veevoer. Of de man die met luide stem aankondigde dat hij hazen en konijnenvellen 
opkocht. Enkele keren per jaar kwam er ook ’n man door de straat met zijn bakfiets die 
alikruiken en krabben verkocht. Elke week kwam er ook op hetzelfde tijdstip ook ‘n accor-
deonist met centenbakje rond om zo aan de kost te komen. Zo zie je dat de scharensliep 
echt niet de enige was die op straat zijn kostje bij elkaar scharrelde.  

Nostalgie: Herinnering aan vroeger              door: Jan Geenen 
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Verjaardagskalender 

  Alle leden die in juni jarig zijn (hoe oud u ook wordt): 

van harte gefeliciteerd! 
Op deze plek besteden we speciale aandacht aan onze leden die 

de respectabele leeftijd van 85 jaar of ouder bereiken: 

Alarmnummer      112 (gratis) 

Snelle politiehulp, zonder zwaailicht   0900-8844 

Plusbus informatie en reserveringen: 

telefoon: 06-33736189  

e-mail: plusbus@hetspectrum.nl 

Het Spectrum  

(welzijn, wonen en zorg) 078-6172333 

Thuiszorg De Wielborgh 078-6492111 

Aafje Zorglijn  088-8233233 

Introns Zorglijn 078-6483838 

Wijzelf Drechtstreken 06-41362309 

Stadswinkel     14078 

Sociale Dienst Drechtsteden 078-7708910 

Wmo adviesraad Dordrecht 078-6176982 

De Luisterlijn, telefonische hulpdienst,  

24 uur per dag bereikbaar     0900-0767 

Parkinson-vereniging 078-6541024 

Alzheimer Nederland     0800-5088 

Het Juridisch Loket     0900-8020 

Bureau Sociale Raadslieden 88-1237011 

Regelzorg keuringen 088-2323300 

Maison Patrick (respijtzorg)  06-57414845 

        Senior Service: belangrijke telefoonnummers  
Voor spoedeisende huisartsenhulp 078-2020020.

Op maandag t/m vrijdag van 17.00 uur 's avonds tot de volgende dag 8.00 uur.  

Op zaterdag, zondag en erkende feestdagen 24 uur per dag. 

  5 juni: Dhr. G.L. de Snoo, 91 jaar. 

  7 juni: Mevr. A.A. (Toni) van Dam, 85 jaar 

  8 juni: Dhr. J. Ek, 93 jaar 

  9 juni: Mevr. F. van Brakel-den Boer, 94 jaar 

10 juni: mevr. A. Tippens, 86 jaar 

15 juni: Dhr. J. Melger, 88 jaar 

30 juni: Mevr. A.F.M. Burger-van Sint Annaland, 86 jaar 

De werkgroep Lief en Leed besteedt aandacht aan leden 

en families, die bericht hebben gestuurd van huwelijk, 

opnamen in ziekenhuis, ziektes, overlijden, etc.  

Deze berichten moeten worden gestuurd naar de 

coördinator Wilma Molendijk, (zie pagina 1.) 






