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Inleiding
In het voorjaar van 2010, tijdens een etentje met redactieleden van Crabbehofs wijkkrant ‘De Galerij’ kwam de
rubriek ‘De geschiedenis van Crabbehof’ ter sprake. Het eerste stuk in deze reeks verscheen in nummer twee van
de zesde jaargang van de wijkkrant. Dat was in 1997 en het brein erachter was het toen nog kersverse redactielid
Linda van der Kolk. Zij schreef de eerste veertien artikelen, waarna Ineke Braspenning, Sibrand de Grauw en Ab
Reinhardt het stokje van haar overnamen. Later verschenen er ook incidentele bijdragen van Hetty Klein, Agnes
Vaillant, Sieta Houthuijse, Jeannette Hofman en Karel Buijse. Uiteindelijk werd na aflevering 54 besloten dat het
mooi was geweest. De rubriek verscheen voor het laatst in het vierde nummer van jaargang 17 in 2008.
Voor wie haar niet kent, oogt de wijk Crabbehof wat kil; geen liefde op ‘t eerste gezicht en typisch zo’n eind jaren
vijftig begin zestig met weinig fantasie uit de grond gestampte flatwijk, waarmee men destijds hoopte het woningtekort snel even op te kunnen lossen. Niet echt een buurt die een mens verleidt tot mijmeringen over het verleden,
zoals de Dordtse binnenstad dat wel doet.
En toch...
Wanneer men de serie artikelen uit dit boekje doorneemt, dan valt op hoeveel er gebeurd is in de pak ‘m beet
vijftig jaar van het bestaan van de wijk. Vijftig jaar is slechts een moment in vergelijking met de geschiedenis van
bijvoorbeeld de stad Dordrecht. Maar in die korte tijdspanne is er zo veel tot stand gebracht, dat de redactie van
‘De Galerij’ er eigenlijk nooit enige moeite mee heeft gehad om de rubriek over de geschiedenis van de wijk te vullen. En wie goed kijkt, die ziet dat er geen woord onzinnige bladvulling in staat.
Iedereen die ik tijdens en na bovengenoemde ontmoeting sprak was het met me eens dat deze rubriek zelf niet
in de vergeetput van de geschiedenis terecht zou mogen komen, evenmin als de onderwerpen die erin besproken
waren. Dit boekje drong zich dan ook als vanzelf op.
Wat u in uw handen houdt, is niet alleen een leuk en informatief boekje. U ziet hoe in amper vijftig jaar in Crabbehof een echt verleden is ontstaan. En het verleden van een gemeenschap is het belangrijkste ingrediënt voor de
toekomst.
Na het lezen van dit boek zult u vast niet meer met dezelfde blik door de wijk wandelen. Wellicht mijmert u zelfs
even weg.
Ad Bosch
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‘De Schuttinge genaemt de Crabbe’
gaf naam aan de wijk?
De geschiedenis van Crabbehof gaat terug tot in de dertiende
eeuw. Over de plaats waar Crabbehoff, de uiteindelijke naam
van het kasteel, gebouwd is, bestaan diepgaande meningsverschillen.

Kloosterorde
Alle geschiedschrijvers zijn het er
over eens, dat op ons eiland ooit een
‘grangia’ of ‘uithof’ gevestigd moet
zijn geweest van de kloosterorde
der Cisterciensers. Uit een brief van
graaf Dirk VII van Holland en zijn
vrouw Aleydis uit 1203 blijkt, dat
zij een stuk land schonken aan deze
orde, die oorspronkelijk uit de beroemde Duitse abdij ‘Heysterbach’
bij Bonn vandaan kwam. Zij bestemden hiervoor uit hun ‘allodia’,
dit zijn vrije erfgoederen, een stuk
land in de heerlijkheid Merwede.
Een heerlijkheid is het land, de bezitting van een heer. Het stuk land
stond bekend onder de naam ‘Tempelvelt’. Geschiedschrijver Lips
veronderstelt, dat hier een tempel
van de Romeinen gestaan heeft en
dat op die heidense offerplaats mogelijk een latere christelijke bede6 | Uit jaargang 6, nummer 2, 1997

vaartplaats verrees. Waar die plaats
precies gelegen heeft, valt niet te
zeggen.

Kasteel Crabbehoff
In de sloot naast de spoorbaan bevinden zich zware muurresten, die
weleens van een gebouw van vóór
1421 zouden kunnen zijn; het jaar
waarin de abdij van Heysterbach
werd verzwolgen door de St. Elizabethsvloed. Uit de leenregisters
in het Rijksarchief blijkt, dat de
uithof ‘Heysterbach’ in het begin
van de 15e eeuw door de kloosteroverste en monniken uit Bonn verkocht werd aan Coenraet Neessenzoon, later ook wel Coenraad van
Heysterbach genoemd. Zijn zoon
Hendrik stichtte op die oude plaats
een klooster van reguliere monniken, dat na de watervloed van 1421
naar Haarlem werd verplaatst.

‘De Schuttinge genaemt de
Crabbe’
In 1557 werd door de landmeter
Cornelis Schilder een kaart van de
verdronken Zuidhollandse Waard
gemaakt, waarop ten zuiden van
het riviertje de Dubbe, de latere
Boerenkil, bij de Oude Maas en het
Nieuwe Diep, vier schuttingen voor
de visserij voorkomen. De zuidelijkste en grootste heet: ‘De Schuttinge genaemt de Crabbe’.
Op een latere kaart uit 1560 van Pieter Sluyter ziet men ten zuiden van
de stad een opkomend gors (een
aangeslibd stuk land) getekend met
een huis of bouwval. Deze bouwval
kan niets anders geweest zijn dan
het oude Heysterbach, want andere
kloosters of kastelen hebben daar
in de buurt nooit gestaan.

Heerlijkheden
Crabbehoff ligt in de Zuidpolder,
die in 1616 werd bedijkt. De heerlijkheden De Mijl, Crabbe en Nadort maakten deel uit van deze
nieuwe polder. In 1814 werden de

Buitenplaats-hofstede Crabbehoff (1790)

drie gehuchten verenigd tot één
nieuwe gemeente. Deze werd vervolgens in 1857 samengevoegd met
Dubbeldam, dat nu weer met Dordrecht verbonden is. In de buurt
van de Dordtse Kil komen nog
steeds plaatsnamen voor, waarin
Crabbe is terug te vinden: Krabbegors, Krabbepolder en Krabbe
Geul. De veronderstelling, dat Crab
of Krabbe iets te maken heeft met
een riviertje of water is niet onaannemelijk.
Ook na de indijking van de polder

behield een gedeelte van de oude
‘schuttinge’, dat onder water was
gebleven, de naam van Crabbe. Ook
nadat rond 1600 de bestaande killen en geulen tot één Dordtse Kil
waren vergraven. Zo vindt men
dus: de Crabbegrond, het vaarwater
de Crabbe en het eiland de Krabbe.
Aan die Crabbegrond ontleent de
familie Van der Crab haar naam.

Twijfels over stichter

Jansz. van Slingelandt stichtte mogelijk in 1628 op de Crabbegrond,
op de grondvesten van het vergane
klooster, een hofstede, welke later
Crabbenhoff, Krabbenhof, en nu
Crabbehoff werd genoemd.
Echter ook mogelijk werd Crabbehoff in 1646 gesticht door Cornelis
Roelandszoon Schouw, trezorier
(een schatbewaarder of penningmeester). Dat Cornelis Schouw
werkelijk de stichter was, zou blijken uit een familiewapen van hem
en zijn vrouw Agneta op een oude
schoorsteen in het kasteel.
Aanvankelijk was Crabbehoff een
hofstede, waarop in 1633 een ‘casteleijn’ of bedrijfsleider aangesteld
was. Het geslacht Schouw stierf uit
met Mr. Roeland Schouw, die getrouwd was met Aernoudina van
Beaumont. Door haar latere huwelijk met Mr. Govert van Slingelandt
kwam het in die familie. De tak van
Damas van Slingelandt Barthoutszoon heeft echter vermoedelijk met
Crabbehoff niets te maken. Wel
bezaten die Slingelandts land in de
buurt.
Linda van der Kolk

Over de werkelijke stichter van
Crabbehoff bestaan twijfels. Damas
Uit jaargang 6, nummer 2, juli 1997 | 7

Veel eigenaren, maar wie was nu
de stichter?
Waarschijnlijk heeft op de plaats waar nu kasteel Crabbehof
staat, ooit de uithof ‘Heysterbach’ gestaan. Over de werkelijke
stichter van Crabbehoff bestaan twijfels. Er worden verschillende namen genoemd: Damas Jansz. Slingelandt, of Cornelis
Roelandsz. Schouw. De stichting van Crabbehoff door de vader
van Damas Jansz. van Slingelandt is de meest waarschijnlijke,
dus gaan we daar in dit verhaal van uit.
Uit het huwelijk van Damas van
Slingelandt en Elisabeth Greeffraets werden acht kinderen geboren: vijf dochters en drie zoons.
Toen hij in 1688 overleed – zijn
vrouw was al in 1678 gestorven –
werd uiteindelijk dochter Cornelia
erfgename. Bij testament van 28
juni 1719 wees zij op haar beurt neef
Govert van Slingelandt aan als haar
erfgenaam.

Heer van Crabbehoff
De volgende eigenaar van Crabbehoff was Johan Diederik van Slingelandt, Raad Ordinaris, of ook
wel Ordinarius in ‘den Raad en
Leenhoeve van Brabant en de landen van Overmaze‘ genoemd. Hij
was gehuwd met Petronella van
8 | Uit jaargang 6, nummer 3, 1997

der Burch en woonde in Den Haag.
Hoewel het landgoed niet veel meer
was dan een buitenplaats met boerderij, noemde hij zich toch ‘heer
van Crabbehoff‘. Een titel, waartoe
alleen de bezitter van een leengoed,
een bezitting waar bepaalde rechten
aan verbonden zijn, gerechtigd was.
In 1746 verhuurde Johan Diederik
de buitenplaats aan Dirk Jansz. van
de Merwede en Ariaentje Ariens
ten Houting. Zij sloot na de dood
van haar man een nieuw contract af
voor zeven jaar.

door Schout en Schepenen van de
Mijl, Crabbe en Nadort. Haar zoon,
Aalbrecht van Slingelandt, liet in
1765 bij volmacht op Cornelis Papegaay te Dordrecht ‘Krabbehof met
de 23 mergen, 134 roeden lands
voor 4.737 guldens transporteren
aan vrouwe Cornelia Everwijn’, weduwe van Oeker Repelaer, Oudraad
van Dordrecht. Toen zij overleed,
kwam het goed in handen van zoon,
Hugo Repelaer, die het in 1781
overdeed aan Adriaan de Bruyn.

Taxatie en verkopen
Na het overlijden van Johan Diederik in 1757 liet zijn weduwe Petronella van der Burch Crabbehoff en
het land dat daarbij hoorde taxeren

‘Doelentorentje’, 1896

1858 een torentje van de gesloopte
Kloveniersdoelen herbouwen. Zo
heette de plaats waar de kloveniers
(ook wel kolveniers) met hun geweren, kolven genoemd, oefenden.

Oorkonde

In 1915 na een grondige verbouwing en met nieuwe toren

Een roerige 19e eeuw
De kinderen van Adriaan de Bruyn
verkochten in 1801 het huis en de
landerijen voor driekwart aan hun
broer Adrianus de Bruyn voor bijna
vijfduizend gulden.
Op 12 april 1808 brandde Crabbehoff tot de grond toe af. Het stedelijk garnizoen, bestaande uit een
afdeling Franse veteranen, spoedde
zich erheen, zogenaamd om te helpen blussen. In werkelijkheid, zo
bleek uit de zakjes zout die ze meebrachten, om zich aldaar tegoed te
doen aan het gebraden vlees van de
koeien.
Adriaan de Bruyn liet daarna de

boerderij herbouwen. In 1816 kwam
Crabbehoff in handen van Dirk
Jansz. van der Linden, die in 1831
overleed. Toen zijn vrouw, Adriana
Schipper in 1845 stierf, besloten
hun kinderen de hofstede voorlopig aan te houden. In 1857 deden
ze hun bezit echter alsnog van de
hand. De nieuwe eigenaar werd
de bekende Dordtse scheepsreder
Adolph Blussé. Hij was al eigenaar
van verschillende partijen land, ook
op Crabbegrond en in de Zuidpolder. Deze vermogende magnaat
liet het woonhuis verfraaien met
antieke gevelornamenten van gesloopte Dordtse panden. Hij liet in

In 1890 overleed Adolph Blussé.
Zijn kleinzoon W.H. Staring maakte
van de buitenplaats een destijds als
revolutionair ervaren modelboerderij. Bij de verbouwing verdween
helaas het Doelentorentje en werd
een oorkonde ingemetseld: ‘Vrede
zij dit huis. Op dezen 26 juni 1913
werd deze oirkonde ter herinnering
aan den bouw van dit huis in tegenwoordigheid der Familie Staring,
hare Vrienden en den Bouwmeester
ingemetseld.’
Na het overlijden van de weduwe
Staring–Blussé in 1932 werd Crabbehoff met de omliggende landerijen publiek geveild in een groot
aantal percelen. Het huis met het
omliggende land werd aangekocht
door de heer Charles Redelé te Dordrecht, die het bestemde tot woonhuis voor zichzelf.
Linda van der Kolk
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Het ontstaan van vormingscentrum
Crabbehoff
De laatste particuliere bewoner van Crabbehoff was de bekende
Dordtse industrieel Charles H.J. Redelé, die in 1934 het monumentale pand met de bijgebouwen, de tuin en de aangrenzende
boomgaard aan de zuidzijde van de erven Staring gekocht had.

Oorlog
Het was hartje winter en het vroor
dat het kraakte. Als ‘kastelein’ had
Redelé tijdig de boodschap gekregen, dat op 13 november 1944, de
jacht op onderduikers geopend zou
worden. Om 7 uur in de morgen
had een ontstelde agent van politie op het kasteeltje hem verteld,
dat de speurhonden al in aantocht
waren. Redelé gaf de man de raad
ze eerst in de richting van Crabbehoff te dirigeren. Deze poging om
de onderduikers, die zich in de nabije omgeving schuil hielden, wat
meer tijd te geven om de nodige
maatregelen te treffen, bleek niet
overbodig, want nog geen kwartier
later stonden er acht Duitsers op
de stoep.
Redelé had nog een flink aantal
flessen jenever in huis, een cadeautje van de Directeur van de Voed10 | Uit jaargang 6, nummer 5, 1997

selvoorziening in Den Haag ‘voor
het goede doel’. Hij nodigde de
mannen uit in de keuken een borreltje te komen drinken. Dit was
een aanbod wat zij maar al te graag
aannamen. Al gauw bleek, dat de
bezetters op alcoholisch gebied
hun mannetje stonden. Tegen half
elf begon het langzamerhand tot
de heren door te dringen dat het
tijd werd om de audiëntie te beëindigen. Dronken en worstelend met
de overgang van de warmte in het
kasteel naar de kou buiten, liepen
de mannen het bordes op. Voor ze
het goed en wel beseften rolde de
helft van de visite tot grote hilariteit van hun kameraden in bouwvallige houding van de spekgladde
trap af. De rest wist zich met grote
moeite nog net overeind te houden. Die dag zouden deze heren
niet meer aan razzia’s deelnemen.

En vrede
De Redelé’s hebben hun ‘geliefd’
kasteeltje precies een kwart eeuw
bewoond, want in 1959 kwam het
hele landgoed in handen van de
gemeente Dordrecht, die hier in
snel tempo een nieuwe stadswijk
wilde laten verrijzen. Na de aanleg
van Wielwijk vanaf 1957 werden de
plannen voor Crabbehof gemaakt.
Crabbehof moest nog groter worden dan Wielwijk, met als centraal
punt het Van Oldenbarneveltplein,
dat voor Crabbehof zou worden wat
het Admiraalsplein was voor Wielwijk. De grond werd aangekocht en
een jaar daarna volgde het bestek
voor de geluifelde winkels die kort
daarop er al stonden. Klanten waren er ook al, want reeds in 1958
was de bouw van de wijk begonnen met de aanleg van rioleringen
en noodbestratingen. Snel daarna
werden de eerste huizen van Crabbehof opgeleverd. Er gingen enkele
radicale stemmen op om Crabbehoff met de bijbehorende opstallen
met de grond gelijk te maken, maar

gelukkig ging dit plan niet door.
Uiteindelijk zouden er zo’n 3.000
woningen, voor het overgrote deel
in lage flatgebouwen, verrijzen
rondom ‘kasteel’ Crabbehoff.

Stichting Crabbehoff
Het huis van de Redelé’s, de laatste bewoners van kasteel Crabbehoff, stond na de min of meer
gedwongen overdracht aan de gemeente een tijd leeg. Intussen was
de ‘Stichting Crabbehoff’ opgericht.
De bedoeling was de buitenplaats
te bestemmen als ‘Centrum van
culturele en maatschappelijke activiteiten in de meest ruime zin
ten behoeve van de bevolking van
Dordrecht en omstreken’. Het plan
viel bij het stadsbestuur in goede
aarde. De gemeenteraad ging ermee akkoord het buitengoed tegen
een bedrag van 10.000 gulden per
jaar te verhuren en de stichting het
recht te verlenen van koop voor het
bedrag van 225.000 gulden gedurende de eerste twee huurjaren.
Van deze mogelijkheid hebben de
huurders tijdig gebruik gemaakt en
zo ontstond de ‘Stichting Katholiek
Vormingscentrum Crabbehoff’. De
aanduiding ‘katholiek’ verdween
echter later uit het vaandel toen er

voor een veel meer oecumenische
benadering werd gekozen.

Vormingscentrum Crabbehoff
Wat het ‘Vormingscentrum Crabbehoff’ met directeur drs. G.J.M.
Sonnemans en zijn staf vanaf 1964
wilde bereiken was: ‘De groei naar
een nieuwe mentaliteit begeleiden.
Niet in de vorm van een afgerond
weten, maar in een eerlijk samen
zoeken in de overtuiging, dat de
zoekende mens zijn persoonlijkheid méér ontplooit dan hij, die de
wetenschap krijgt opgediend.’
Kasteel Crabbehoff was jarenlang
een vormingscentrum in internaatsverband. Jaarlijks verbleven
ongeveer tweeduizend cursisten
gemiddeld gedurende een week op
het vormingscentrum.

In 1989 werd het kasteel aangekocht door Ad Eland. In drie
maanden werden het achterstallige
onderhoud en de restauratie aangepakt. Daarna werd Crabbehoff
een conferentieoord met daarin de
firma Elmeij Party-Service, geleid
door de heer Eland. Hiermee kwam
aan het vroegere streng gesloten
karakter van Crabbehoff een einde.
Linda van der Kolk
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Kerken en klokgelui van Petrus,
Stephanus en Andreas
Al in 1959 was er de houten noodkerk van de R.K. parochie en
in mei 1961 kreeg Crabbehof de Stephanuskerk. Vanaf november 1962 was er ook de Opstandingskerk van de Vrije Evangelische Gemeente.

de gedachte dat de kerk als een tent
van God temidden van de huizenzee in de nieuwe wijk herkenbaar
moest zijn.

Klokken vernoemd

Noodgebouw nabij de Zuidendijk van de R.K. parochie in 1959

In 1964 werd begonnen met de
bouw van de R.K. Kerk van de Verrezen Christus aan de Nolensweg.
Hierbij kwamen een klein klooster,
een pastorie, een meisjesschool en
een kleuterschool. De kerk was een
creatie van de Rotterdamse archi12 | Uit jaargang 7, nummer 1, 1997

tect Ir. Harry Nefkens, die ook een
complex van 260 woningen van de
katholieke woningbouwvereniging
nabij de kerk ontwierp. Bijzonder
aan deze kerk was het dak, dat de
vorm kreeg van een tent. De architect ging bij de vormgeving uit van

De Karmelietenkerk werd gebouwd
als afsluiting van het wijkwinkelcentrum Crabbehof door het Dordtse aannemingsbedrijf Slavenburg.
Op 7 maart 1965 werd de kerk in gebruik genomen met het luiden van
de drie klokken, welke de namen
kregen van de heiligen Petrus, Stephanus en Andreas. Pastoor C. Dölle O. Carm. had deze namen voor de
klokken in de 35 meter hoge klokkestoel aan het eind van de Thorbeckeweg verzonnen. ‘Petrus’ was
vernoemd naar de St. Petruskapel
in Puttershoek, ‘Stephanus’ naar
de Gereformeerde Stephanuskerk
in Crabbehof en ‘Andreas’ naar de
Hervormde Andreaskerk in Wielwijk.

Klokkenprogramma
De klokken in Dordrecht staan, zo-

1970: R.K. Kerk van de Verrezen Christus aan de Nolensweg

als in iedere stad, afgesteld volgens
een soort ‘klokkenprogramma’. Dit
zorgt ervoor dat het geluid van de
klokken van de verschillende kerken en carillons harmonieus samenklinkt. De nieuwe klokken werden hieraan aangepast.

Collectanten wel en wee
In de noodkerk werd meestal gecollecteerd door twee collectanten

die dan tevens het plaatsengeld
ophaalden. Eén nam de hoofdbeuk
voor zijn rekening en de ander de
zijbeuk. Eén van de collectanten
bracht meestal zijn zeer jonge kinderen mee naar de kerk. Toen één
van die kinderen eens vroeg wat
pappa aan het doen was, kreeg het
als antwoord: ´Pappa haalt centjes
op voor de nieuwe kerk. Die spaart
pastoor Dölle op.´ Toen deze col-

lectant weer eens een collectebeurt
had, liep opeens één van de kleutertjes parmantig achter hem aan
en riep door de stille, volle kerk:
‘Mijn pappie haalt centjes op voor
de spaarpot van Onze Lieve Heer.’
Linda van der Kolk
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Land naast Crabbehoff wordt riant
winkelcentrum Crabbehof
Op 24 juni 1960 werd de eerste paal van het winkelcentrum geslagen. Op 20 juli 1962 volgde de ingebruikname van de eerste,
westelijke vleugel van het complex en op 24 april 1964 werd, na
vijf jaar plannen, bespreken en organiseren, winkelcentrum
Crabbehof officieel geopend door Z.K.H. Prins Bernhard.
‘De Dordtenaar’ bracht voor deze
gelegenheid een speciale editie van
de krant uit, waarin alle sleutelfiguren aan het woord kwamen.
De toenmalige burgemeester van
Dordrecht, mr. J.A.H.J. van der

Dussen, sprak vol trots over het
idee achter het plan, waarvan hij
zeker wist: ‘...dat dit winkelcentrum
ook niet-Dordtenaren, dus bewoners van de omtrek, zal aantrekken.
Dit zal het koopcentrum Dordrecht
als geheel ten goede komen. Want
wie eenmaal in Dordrecht is, blijft
niet in één wijk maar gaat verder.’

Uniek concept

1964: Opening door Prins Bernhard
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Er was veel interesse voor het project in het hele land. Zelfs het ministerie van Economische Zaken
toonde belangstelling. Het concept
was uniek, omdat samenwerking
op deze manier tussen middenstanders nog niet eerder voorgekomen
was. Het ‘brein’ achter de operatie,
ook wel ‘De grote vijf van Crabbehof’ genoemd, waren de zakenmensen W. Evers, C. Plomp, P. de Kok,

F.J.M. van Büchem en D. van Belle,
die samen het bestuur van de Vereniging Winkelcentrum Crabbehof
vormden.
Een van de eerste vraagstukken
met betrekking tot de bouw van het
winkelcentrum was, waar het moest
komen. De eerste gedachten gingen
uit naar een plek op de grens tussen
Wielwijk en Crabbehof. Dat ging
niet, want die plaats had al een andere bestemming gekregen. Daarna
werd het terrein, dat eens Johan
van Oldenbarneveltplein zou heten, in ogenschouw genomen. Dat
leek wel iets. Dat werd het. Maar...
de Rotterdamse aannemingsmaatschappij Van der Vorm had al een
in een vergevorderd stadium verkerend plan voor winkelbouw in
Crabbehof. Twee winkelcentra zou
te veel van het goede worden. Er
was overleg nodig tussen de twee
plannenmakers: de verenigde middenstanders en de aannemingsmaatschappij. Met enige moeite
kwam men op een gegeven moment
toch tot overeenstemming.

Uiteindelijk kwamen er twee lange
blokken, waartussen een kortere
vleugel werd gebouwd, die met
de ‘hoofdblokken’ was verbonden
door laagbouw. Tegenover de laagbouw werd nog een blok gebouwd.
Boven de winkels werden 148 maisonnettes en twaalf flats gebouwd.
Een zeer ruimtelijk en ‘riant’ plein
met bomen en 110 parkeerplaatsen
maakten het geheel af.
Linda van der Kolk

Winkelcentrum Crabbehof in 1964: geluifelde winkels om een ‘riant’ plein

De plannen van beide initiatiefnemers werden samengesmolten door
een architectenbureau.

De bouw
Nog kon de bouw echter niet beginnen. Er moesten nog uitvoerige
besprekingen met onder meer de
Kamer van Koophandel, de middenstandsconsulent en het gemeentebestuur gehouden worden.
Pas daarna werden de palen geslagen, het fundament werd gelegd, de
eerste stenen verschenen, de muren groeiden, het complex kwam
‘onder de pannen’, de etalageruim-

ten werden zichtbaar, er ontstonden woonruimten. Langzaam maar
zeker kwam winkelcentrum Crabbehof tot stand.
Hoe vlot de bouw ook verliep, toch
konden diverse winkeliers niet
wachten tot het feestelijke einde
van de bouw. Aan de Talmaweg
verscheen dan ook alras een hele
serie houten noodwinkels. Onmiddellijk na de opening bleken deze
zaken in een behoefte te voorzien.
Hoewel zo van de nood een deugd
werd gemaakt, was men toch heel
wat gelukkiger toen de eerste stenen vleugel klaar was.

Luchtfoto uit 1964
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Verpleeghuis Crabbehoff en
Verzorgingshuis Vijverhof
In oktober 1965 gebeurde er iets bijzonders in Crabbehof: een
studiegroep van de Verenigde Naties kwam op bezoek bij de
Crabbehoff en de Vijverhof vanwege de voorbeeldfunctie die
deze beide in 1964 geopende huizen hadden volgens hen.
Het complex bestond uit een verpleegtehuis voor ongeveer 175 patiënten en een pensiontehuis met
116 kamers voor alleenstaanden en
12 kamers voor echtparen. Dit laatste aantal kamers bleek al direct
te weinig. Ook waren er 24 aanleunwoningen voor bejaarden. De
verzorging werd gedaan door 160
personeelsleden. De reden dat de
voorbeeldfunctie werd toegekend
was het feit dat men het ‘aandurfde’
om in zo’n groot complex de allernieuwste opvattingen op medisch,
sociaal en technisch gebied in de
praktijk te brengen.

’Halfwayhouse’
Patiënten en bejaarden van alle
gezindten konden in het complex
terecht. Men hield er een heel positieve opvatting op na: ‘Alles werd er
aan gedaan om de patiënten zo snel
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mogelijk weer door de voordeur
weg te sturen’. Het was absoluut
niet de bedoeling om uit een zelfstandige woning via het pensiontehuis in het verpleegtehuis terecht te
komen, al gebeurde dit natuurlijk
ook. De Crabbehoff werd gezien als
een soort ‘halfwayhouse’, een tehuis dat een tussenschakel was tussen het ziekenhuis en ‘de vrijheid’.
De behandeling, in het ziekenhuis
begonnen, kon hier grondig worden voortgezet. In tegenstelling tot
de kamers in een ziekenhuis werden in de kamers hier diverse kleuren gebruikt voor het beddegoed en
de gordijnen, zodat een gezelliger
sfeer ontstond.
De bedden in alle kamers van de
Vijverhof stonden op dezelfde
plaats, zodat iedereen gemakkelijk
de bel kon bereiken om te waarschuwen als dat nodig was. De

nachtzuster had haar eigen manier
om na te gaan of alles in orde was.
Ze keek door de brievenbus van
elk ‘flatje’ bij haar rondgang. Sommige mensen dachten dat dit een
inbreuk betekende op de privacy
van de bewoners, maar als de kamerdeur gesloten was zag je door
de brievenbus niets. ‘s Nachts lieten
de meeste bewoners die deur graag
open staan. ‘s Morgens was er een
soort controle doordat de meisjes al
vroeg thee op de kamers brachten.

Bijzondere voorzieningen
Een verpleegstersopleiding was er
niet in de Crabbehoff, maar wel een
tweejarige opleiding voor ziekenverzorgster.
Bij het complex hoorde een therapeutische afdeling met deels door
de eigen technische mensen vervaardigde apparaten. Ook een laboratorium maakte er deel van uit.
De keuken maakte gebruik van een
voor die tijd vrijwel uniek systeem
in Nederland: het dry-heat systeem
met een lopende band. De maal-

tijden werden met elektronische
voorzieningen gekookt en via de
lopende band werden deze op dienbladen compleet gemaakt, waarna
de diëtiste ze controleerde.

Gezamenlijkheid
In de Vijverhof werd veel waarde
gehecht aan het welzijn van de bewoners. Men probeerde de bewoners gezamenlijk thee en koffie te
laten drinken in de grote conversatiekamer of in de zitjes op elke afdeling. Dit uiteraard om vereenzaming te voorkomen.
Hoewel de meeste bewoners van
de Vijverhof niet meer deelnamen
aan het maatschappelijk leven, probeerde de directrice hen toch steeds
aan het werk te zetten. De bewoners zetten zelf de bibliotheek op en
beheerden deze. Ook waren er bewoners die ‘postbode’ waren voor
het ziekenhuis van dr. Schweizer in
Lambarene. In 1965 werd begonnen met gymnastiek.
Bij het complex bevond zich een
park dat voor iedereen toegankelijk was. Hierin waren vijvers, een
zandbak en een ‘koe’ te vinden. Deze
‘koe’ was een buizenconstructie van
de Dordtse kunstenaar Hans Petri,
bedoeld als klimtoestel voor kinde-

1965: Verpleeghuis Crabbehoff

ren. Dit park was samen met het
nieuwe winkelcentrum een manier
voor de patiënten en bejaarden om
het contact met mensen van buiten
het complex te onderhouden.

Renovatie en nieuwbouw
Het complex werd gebouwd in opdracht van de Hervormde Stichting
Crabbehoff op het ruim drie hectare grote terrein tussen de Henri
Polakstraat en het landgoed van
Kasteel Crabbehoff. Het omvatte
naast het verpleeghuis en het verzorgingshuis ook een zusterhuis

voor 60 personeelsleden, woningen
voor de beide directrices en voor de
onderhoudsmonteur en 24 bejaardenwoningen.
In de jaren ‘80 heeft een grote renovatie plaatsgevonden en werd
er een grote vleugel bijgebouwd.
In 1995 werden de aanleunwoningen vervangen door nieuwbouw en
daarna werd begonnen met de renovatie van het verpleeghuis. Dit
project nadert zijn voltooiing.
Linda van der Kolk
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Van ‘Jeugdstad II’ naar ‘Trefpunt
De Nieuwe Stoof’
In 1949 ontstond ‘Jeugdstad’, zoals het wijkcentrum van de
stichting R.K. Jeugd- en gezinszorg aan de Wijnstraat door
iedereen genoemd werd. Met de groei van de stad en de ontvolking van de binnenstad kwam het gebouw van Jeugdstad te
ver te liggen van de gebieden waarin de overgrote meerderheid
van de Dordtse bevolking woonde.

Bliksemactie
In 1955 werden er al plannen ontwikkeld voor de bouw van een
tweede centrum middenin twee van
de zuidelijke wijken: Crabbehof en
Wielwijk. Het bij elkaar brengen
van geld voor het plan duurde echter te lang. In oktober 1965 werd
daarom begonnen met een bliksemactie om het laatste deel van
het beginkapitaal van 60.000 gulden bij elkaar te krijgen. De actie
werd geleid door pater H. Paus, de
directeur van Jeugdstad. Ondanks
het feit, dat het grootste gedeelte
van de ‘Jeugdstadbevolking’ nietkatholiek was, werd de actie alleen
gehouden onder het rooms-katholieke deel van de Dordtse bevolking, omdat pater Paus geen andere
acties van andere instellingen wilde
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doorkruisen.
Het nieuwe gebouw zou komen
aan de Troelstraweg. De grond was
aangekocht en de vergunningen

Pater H. Paus

zouden naar verwachting niet lang
op zich laten wachten. Men hoopte
in 1966 met de bouw van het pand,
ontworpen door de Rotterdamse
architect Brenninckmeyer, te kunnen beginnen. Het Actie-Comité
‘Jeugdstad II’ moest echter nóg
meer acties voeren om het kapitaal
bijeen te krijgen.

De Stoof
Midden mei 1969 werd uiteindelijk
de eerste steen gelegd. De eerste
paal was al in maart geslagen door
pater Paus. Een officiële plechtigheid was er niet.
Het gebouw werd gebouwd door Slavenburg’s Bouw- en Onderhoudsbedrijf N.V. uit Schiedam.
In oktober 1969 zou de nieuwste
Jeugdstad oorspronkelijk in gebruik worden genomen, maar de
officiële opening vond pas plaats
op 13 december. Deze werd verricht
door burgemeester J.J. van der Lee.
Hij onthulde de nieuwe naam: ‘De
Stoof’. In zijn toespraak zei hij dat
het gebouw er niet alleen voor de

1996: Wijkcentrum ‘De Stoof’ aan de Troelstraweg

jeugd was en zeker niet alleen voor
de jeugd van een speciale geloofsovertuiging. Men hoopte dat de
mensen zelf met ideeën zouden komen en als vrijwilligers mee zouden
draaien in het werk. Burgemeester
van der Lee zei: ‘Het gebouw moet
helemaal geïntegreerd worden in de
buurt waar het staat. De buurt moet
het huis zo snel mogelijk tot het zijne
maken.’ Hij vertelde ook nog dat het
tot de best uitgeruste buurthuizen in
de provincie behoorde.

Trefpunt De Nieuwe Stoof
Nu, bijna 30 jaar later, heeft Crabbehof alweer een nieuw wijkcentrum. Op 18 april vond de feestelijke opening plaats en werd de
nieuwe naam onthuld: ’Trefpunt
De Nieuwe Stoof’.
Ook aanwezig bij de opening was de
heer Jos Beljaars, winnaar van de
wedstrijd die in 1969 de naam ‘De
Stoof’ opleverde. Als dank hiervoor
ontving hij destijds een fles champagne.

‘Het woord ‘stoof’ staat voor warmte en gezelligheid,’ vertelt hij enthousiast. ‘Dat was ook wat het
wijkcentrum wilde uitstralen. Ik
vind het leuk, dat ‘De Stoof’ ook
weer terugkomt in de naam voor dit
nieuwe wijkcentrum.’
Linda van der Kolk
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Wooncentrum De Klockelaer
bood ouderen zelfstandigheid
Op 1 juni vierden drie bewoners van ‘De Klockelaer’ dat ze er
precies 25 jaar geleden waren komen wonen. Ze behoorden tot
de allereerste bewoners van het wooncentrum voor ouderen.
Een van de initiatiefnemers voor de
bouw van het woon- en dienstencentrum was de heer A. de Bruin,
die ook vele jaren voorzitter was.
Al in 1967 waren de besprekingen
tussen de bouwprojectontwikkelaar met de gemeente en het architectenbureau Van Waalwijk zover
gevorderd, dat er een grondschets
met een tekening van het bouwlichaam en een maquette getoond
konden worden. Het zou echter nog
geruime tijd duren, voordat met de
uitvoering van de plannen kon worden begonnen.

de hoek Hugo van Gijnweg - Tak
van Poortvlietstraat, was in augustus 1973 volledig in gebruik. Het
dienstencentrum werd nog niet in
gebruik genomen, omdat er geen
zekerheid was over de rijkssubsidie.
Op 21 juni 1974 werd ‘De Klockelaer’
officieel geopend door Commissaris der Koningin mr. M. Vrolijk.
Bedenker van de naam ‘Klockelaer’
(‘veilige terp tegen naderende gevaren’) was Ingenieur Okkerse van
Openbare Werken, die ook bij de
bouw betrokken was. De feestelijkheden rond de opening werden

Officiële opening
In 1972 werd na 42 maanden van
voorbereiding begonnen met de
bouw van het wooncentrum. De
bouw zou 21 maanden gaan duren en werd verzorgd door aannemingsmaatschappij Van Wijnen
N.V. Het wooncentrum, gelegen op
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Entree De Klockelaer in 1997

verzorgd door de heer Nijdam, de
secretaris. Ook burgemeester J.H.
van Zuuren was hierbij aanwezig.

Zelfstandigheid
Het centrum was opgezet vanuit de
gedachte dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig moesten kunnen
wonen en functioneren. Dit kwam
onder andere tot uiting in het feit,
dat de bewoners hun eventuele
huisdieren mochten houden in ‘De
Klockelaer’. In bejaarden- en verzorgingshuizen werd dit doorgaans
niet toegestaan.
De woningen moesten ook betaalbaar zijn en zoveel mogelijk zelfstandigheid bieden. In het centrum
zou het serviceaspect daarom wat
minder zijn dan men vaak elders
aantrof. Voor de veiligheid van de
bewoners waren alle woningen wel
aangesloten op een alarmsysteem,
dat gebruikt kon worden in geval
van moeilijkheden. Huismeester de
heer Daans hield, samen met zijn
vrouw, ook een oogje in het zeil.
Het totale complex bestond uit 160

1998: Ingang van het dienstencentrum met erachter één van de woonflats van De Klockelaer

wooneenheden voor echtparen en
alleenstaanden. Bijzonder aan het
gebouw waren vooral de met glas
afgesloten galerijen.

Veel faciliteiten
Het dienstencentrum was een voorziening die het midden hield tussen
open en besloten bejaardenwerk.
Het werd beheerd door de Stichting
Bejaardenwerk Dordrecht.
Er was onder andere een super-

marktje in gevestigd en er was een
gelegenheid om de was te doen. En
dan was er nog de recreatieruimte
waar de ouderen elkaar konden
ontmoeten, met elkaar koffie drinken en bijvoorbeeld sjoelen. Men
hoopte dat er niet alleen ouderen
uit het wooncentrum zelf maar ook
mensen van daarbuiten naartoe
zouden komen.
Met de opening van het dienstencentrum was ‘De Klockelaer’ af.

Nieuwbouw
Nu, 24 jaar later, zijn er vergevorderde plannen voor renovatie en
nieuwbouw. Op de plaats waar nu
het dienstencentrum staat, wordt,
waarschijnlijk eind van dit jaar,
begonnen met de bouw van een
hele nieuwe vleugel.
Linda van der Kolk
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Vreedonk werd ‘een rustige plek’
voor ouderen
Op 21 maart 1962 werd de stichting voor bejaardenhuisvesting op Protestants Christelijke grondslag ingeschreven in het
openbaar centraal stichtingsregister. Hiermee was het begin
van Vreedonk een feit.
In de stichting, die het tehuis tot
stand bracht, werkten de Gereformeerde Kerken van Dordrecht, de
Christelijk Gereformeerde Kerk
Centrum, de Christelijk Gereformeerde Kerk Zuid, de Vrije Evangelische Gemeente en de Oud Gereformeerde Kerk samen.

Vreedonk in Zuidhoven
Wie de naam ‘Vreedonk’ verzonnen
heeft, is niet bekend. Wel bekend is
dat deze naam pas op 2 april 1962
voor het eerst gebruikt werd. ‘Donk’
betekent onder andere ‘een terp of
hoogte in een moeras, een soort
veilige plaats tegen de vloed’. Naast
de naam ‘Vreedonk’ kwam men ook
met een goede tekst die daar bij
past. Psalm 122, vers 7: ‘Vrede zij
binnen uw muur, rust in uw burchten’.
In september 1962 had de stichting
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van de stichting voor het ontwerpen
van een bejaardentehuis. Hiermee
stapte men naar de gemeente. In
1963 deed de gemeente Dordrecht
een principetoezegging voor het
verkrijgen van een terrein ten oosten van Zuidhoven. Het definitieve
schetsplan werd in april 1964 goedgekeurd door de stichting. In maart
1965 ontving het Dordtse aannemingsbedrijf C.J. Nodelijk N.V. de
opdracht het tehuis te bouwen. De
stichting kreeg in december 1966
de definitieve bouwvergunning van
het college van Burgemeester en
Wethouders van Dordrecht.

Eerste paal en opening

De officiële openingsceremonie

diverse stukken grond op het oog.
Bij het Admiraalsplein in Wielwijk,
Wielwijk-Zuid en Zuidhoven. Architectenbureau Verschoor en Bier
had intussen de opdracht gekregen

Daarna ging alles heel snel. De
toenmalige burgemeester van Dordrecht, Mr. J.J. van der Lee, sloeg
op 21 januari 1967 de eerste paal.
Bij deze gelegenheid zei de voorzitter van de stichting over Vreedonk
dat het ‘een rustige plek’ was voor
‘hen die dreigen te verzinken in het
moeras van de ouderdom’. De eerste steen werd gelegd in september

Feestelijke opening met behulp van een gesloten televisiecircuit

1967 door mevrouw Heerema. Men
besloot om naast de al geplande 24
aanleunwoningen er nog 40 bij te
bouwen. Ook hier werd al snel een
vergunning voor afgegeven.
Op 26 november 1969 was de officiële opening van Vreedonk. Mevrouw J.A. van der Lee–Boers,
echtgenote van de burgemeester,
verrichtte deze door de onthulling
van een muurschildering van de
hand van kunstenaar Theo Verhoeffe. Het kunstwerk bestond uit
een afbeelding van de Emmaüsgangers met tekst uit Lukas 24 vers 29:
‘Blijf bij ons, want het is tegen den
avond…’ Door middel van een ge-

sloten televisiecircuit kon iedereen
de opening volgen vanuit de grote
zaal. Het tehuis Vreedonk bood
plaats aan 128 bejaarden, die de beschikking hadden over 102 éénpersoonskamers en 13 tweepersoonskamers met een aparte slaapkamer.
Vlakbij het tehuis waren 64 woningen gebouwd waarin ongeveer
130 zelfstandig wonende bejaarden
konden worden ondergebracht.
Het hoofdgebouw bestond uit acht
woonlagen die te bereiken waren
via twee liften en een trappenhuis.

De vroegere kamers op de begane
grond herbergen nu kantoren, een
kapsalon, een winkel en een bibliotheek. Ook op de afdelingen vonden er aanpassingen plaats om aan
de voorschriften te voldoen. Op dit
moment wordt er hard gewerkt aan
nieuwe huisvesting voor Vreedonk.
Het nieuwe gebouw krijgt voorzieningen voor zowel de bewoners, de
bewoners van de aanleunwoningen
als de wijkbewoners. De aanleunwoningen worden gerenoveerd en
er worden er 12 afgebroken. Wanneer de sloop en nieuwbouw zullen
plaatsvinden is nog niet definitief
bekend.
Linda van der Kolk

Vreedonk vernieuwt
Vreedonk heeft sinds de opening
heel wat veranderingen ondergaan.
Uit jaargang 7, nummer 5, 1998 | 23

Vier scholen werden één:
De Don Boscoschool
In 1958 werden plannen bekend gemaakt van de katholieke gemeenschap. Bij het Van Oldenbarneveltplein, in wat toen nog
Crabbewijk genoemd werd, zou een katholiek parochieel centrum komen.
Dit zou bestaan uit een kerk met
achthonderd zitplaatsen, een klein
klooster, twee lagere scholen, een
kleuterschool en een gymnastieklokaal.

Noodschool
Voordat de school in Crabbehof
kwam, was er een noodschool in
Wielwijk. Deze werd geopend door
pastoor C. Dölle. De naam Don Boscoschool werd voor het eerst gebruikt voor deze noodschool.
Eén van de twee nieuwe scholen in
Crabbehof moest aan de Nolensweg
komen. Hier werden ook de kleuterschool, de kerk, het klooster met
binnenhof, een parochiehuis en een
aantal woningen van de rooms-katholieke bouwvereniging ‘Het Gezin’ gebouwd.
In 1959 werd er een oudercomité
samengesteld voor de noodschool.
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Pinokkio-beeldje in de kleuterschool

Het hoofd van de school werd de
heer C. van de Bempt.

Don Boscoschool
In maart 1961 werd door pastoor
C. Dölle aan de Dresselhuysstraat
de eerste paal geslagen van de jongensschool in Crabbehof. Het gebouw werd ontworpen door Ir. H.

Nefkens uit Rotterdam. De aannemer was bouw- en onderhoudsbedrijf Slavenburg uit Dordrecht. De
school kreeg dezelfde naam als de
noodschool: Don Bosco.
In juli 1962 werd de Don Bosco jongensschool officieel geopend. De
heer Van de Bempt bleef aan als
hoofd van deze school. Tijdens de
opening ervan gaf de pastoor aan,
dat het belangrijk was om de kinderen naast de katholieke leer ook
respect voor andere overtuigingen
bij te brengen.
Bijzonder aan het gebouw was, dat
er geen gangen waren. Alle lokalen
lagen centraal rond de entree. Het
‘trappenhuis’ voerde in twee geledingen naar de bovenverdieping.
Onderaan, waar de twee trappen samenkwamen was een platform gebouwd, dat als podium kon dienen.
Erboven waren spots aangebracht
en de hal kon dus ook als aula gebruikt worden. Aan de buitenkant
van de school was een versiering
aangebracht, gemaakt door kunstenaar Antoon Winkel. Het was een
walvis, het symbool dat door Christus zelf gebruikt werd voor zijn verrijzenis. Gelijktijdig werd hiermee
de naam van de parochie ‘De Ver-

rezen Christus’ uitgebeeld. In 1964
nam de heer V. van Loon de leiding
over de school over.

Theresiaschool
In november 1964 vond de officiële opening van de Theresiaschool
aan de Nolensweg plaats. Dit was
de meisjesschool die bij de Don
Boscoschool hoorde. Tot die tijd
hadden de meisjes les gehad in de
houten noodschool aan de overkant van de Nolensweg. Zuster
Pauline hanteerde hier met stevige
hand de scepter.

Kleuterschool Pinokkio
In februari 1971 werd de katholieke kleuterschool ‘Pinokkio’ aan de
Nolensweg geopend. Vanaf 1979
gingen ook de kleuters van het
woonwagencentrum aan de Wieldrechtse Zeedijk naar de ‘Pinokkio’. In deze school bevond zich
tevens een speciaal voor de kleuters ingericht gymnastieklokaal.

1983: De logo’s van de drie jubilerende scholen

Fusie
In augustus 1979 fuseerden de
Theresia- en de Don Boscoschool.
Het gebouw aan de Dresselhuysstraat werd in 1983 gesloten; dat
aan de Nolensweg werd nu het
hoofdgebouw.
Ook werd toen de Lucia kleuterschool in Wielwijk, geopend in
1963, gesloten. Het jubileum van
de Luciaschool werd echter nog samen met dat van de Don Bosco- en
Pinokkioschool gevierd.
Na het afscheid van de heer Van

Loon in januari 1979 begon de heer
F. van Geel als hoofd. In augustus
1985 werd de Pinokkio-kleuterschool samengevoegd met de Don
Bosco. Het werd de Basisschool
Don Bosco. Klas één tot en met zes
bestonden niet meer. Men spreekt
nu van de groepen één tot en met
acht.
Linda van der Kolk
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Crabbehof kon niet zonder
‘de Kennedyschool’
Eind zestiger jaren groeide de Van Gijnschool, de openbare
lagere school aan de S.M. Hugo van Gijnweg, zo hard dat er
behoefte kwam aan een nieuwe school.
Deze begon in de houten noodgebouwen aan de Nolensweg, waarin
ook de Theresiaschool gevestigd
was. Daarnaast gebruikte men ook
een paar leegstaande lokalen van de
Nassauschool aan de Nassauweg.

lijste tekst van de inaugurele rede
van Kennedy, de eed die hij aflegde
toen hij ingezworen werd als president van de Verenigde Staten van
Amerika.

Nieuw gebouw
Officiële opening
Pas in januari 1969 werd het gebouw aan de Bosstraat in gebruik
genomen. Alle klassen kwamen
toen in één gebouw bij elkaar. Op
de dag van de opening kreeg de
school haar officiële naam: John F.
Kennedyschool, genoemd naar de
in 1963 vermoorde Amerikaanse
president. De heer Jacoby van de
Amerikaanse ambassade in Den
Haag was bij de opening aanwezig.
Hij bood het hoofd van de school,
de heer T. Wolst, een portret van
Kennedy aan. Daarnaast kreeg de
heer Wolst van de vertegenwoordiger van de ambassade de inge26 | Uit jaargang 8, nummer 2, 1999

De in 1962 gestarte Kleuterschool
‘De Leeuwerik’ die gelegen was aan
de Van Karnebeekstraat werd
vanaf augustus
1985 met de
Kennedyschool
samengevoegd.
In dat jaar werd
dan ook de naam
van de school
heel toepasselijk veranderd
in ‘Basisschool
Crabbehof’.
Het gebouw aan
de Bosstraat was

inmiddels hard aan vervanging
toe en werd gesloopt, waarna begonnen werd met de bouw van de
huidige school. De ontwerper was
gemeentearchitect R. Terlouw en
Aannemingsbedrijf Van Herwijnen
B.V. leverde de bouwers.

Oude naam terug
Drie jaar na de naamsverandering,
toen het nieuwe gebouw geopend
werd, konden de kleuters nu ook
hun intrek nemen in de Bosstraat.

1969: De heren Jacoby en Wolst

24 juni 1988: Opening van het nieuwe gebouw aan de Bosstraat

Dit was in juni 1988. De school
kreeg toen ook op veler verzoek uit
de wijk haar oude naam weer terug:
de John F. Kennedyschool.
In augustus 1993 fuseerden ‘De
Driemaster’ in Wielwijk en ‘De
Poolster’ in Sterrenburg met de
Kennedyschool en namen dezelfde
naam aan. Hierdoor ontstonden de

huidige drie locaties: het hoofdgebouw aan de Bosstraat en de locaties Eddingtonweg en Zuidendijk.
De school herbergt tegenwoordig
dan ook zo’n 500 leerlingen.
In januari 1998 nam de heer Wolst
afscheid als directeur. Wat blijft is
het portret van John F. Kennedy.
Dit was weggehaald bij de naams-

verandering, maar nu hangt het
weer waar het hoort: in het hoofdgebouw aan de Bosstraat.
Linda van der Kolk
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Van ‘hofsteede, genaamt Zuydhove’
naar Zuidhoven
Op verzoek van de kerkeraad van de Zuidhovenkerk heeft de
heer Jan Vogelezang in 1967 een onderzoek gedaan naar de historie van Zuidhoven. Wat volgt is een summier verslag van zijn
verhaal.
Op de plaats, waar nu de Zuidhovenkerk staat heeft vroeger waarschijnlijk een andere kerk gestaan:
de Wolbrantskerke. Bij grondproeven in 1964 kwam namelijk aan het
licht, dat zich onder het gebouw
een zandplaat bevindt, waarop de
eerder genoemde kerk gestaan zou
kunnen hebben. Bij de Sint-Elisabethsvloed van 1421 ging de Wolbrantskerke ten onder.

Hofstede
Het buiten Zuidhoven, gelegen ten
noorden van de Oudendijk, tegenwoordig het Zuidhovenlaantje, was
al in 1663 in het bezit van de Dordtenaar Cornelis van Beveren. Zijn
zonen Cornelis en Ernest legden op
15 april 1669 de eerste stenen voor
het hoge herenhuis. Het grondgebied van de hofstede strekte zich
uit tot aan de Achterweg naast de
28 | Uit jaargang 8, nummer 3, 1999

buitenplaats Buitenrust. Evenals
bij vrijwel alle buitens op het eiland
hoorde ook bij Zuidhoven een boerderij, in dit geval voorzien van een
grote schuur.
Over de eerste honderd jaar van het
bestaan van Zuidhoven is verder
niets bekend. Een officieel stuk uit
1769 is het eerste waarin de naam
Zuidhoven weer voorkomt. Het verhaalt over de verkoop van een partij
hakhout. Er zijn nog twee stukken
van ongeveer dezelfde strekking bekend uit 1772 en 1777.

Taxatie
Op 8 april 1774 wordt het landgoed
met huis en tuinen getaxeerd. Dit
wordt gedaan op verzoek van de
heer Johan Steenis, secretaris van
‘s-Gravenhage. De eigenaar, heer
Jonker Johan Govaart Adolph Baron van Hardenbroek is zonder

‘Zuidhove’ 1909

wettige erfgenamen overleden.
Zuidhoven wordt geërfd door een
niet rechtstreekse erfgenaam van
de baron: ‘den welgeboren Heer Johan Adolph Baron van en tot Hardenbroek, Lieutenantgenerael, als
meede Collonel van een regiment
Infanterie, in dienst van den Staat
deser Vereenigde Nederlanden, etcetera, wonende te Utrecht’. Het
stond te koop als: ‘een hofsteede,
genaamt Zuydhove’ die bestond

uit ‘een Heerenhuys, bakkeet, werf,
laaninge, tuyne en boomgaard’.
Zuidhoven wordt vervolgens doorverkocht aan Cornelis Adriaansz.
Molendijk te Dubbeldam op 31 mei
1782.
Tot wanneer Zuidhoven in het bezit
van Cornelis Molendijk is geweest,
is niet bekend. Wel weten we, dat
Willem de Vogel Zuidhoven in
1883 verkocht aan Simon van der
Linden. Van hem ging de boerderij
over op zijn zoon Arie Gerrit van
der Linden.

Brand
In 1940 werd Zuidhoven door de
Duitsers in brand geschoten; het
brandde toen geheel uit. Met de
afgebikte stenen werden schuur
en woning in 1942 herbouwd. De
schuur werd echter anderhalve
meter breder opgetrokken, terwijl
de woning een verdieping minder
kreeg. Na de Tweede Wereldoorlog
verpachtte de heer Van der Linden
Zuidhoven aan zijn schoonzoon en
dochter, de heer en mevrouw Dekker-Van der Linden.
In de zestiger en zeventiger jaren,
toen de villabuurt aan het Wantij
volgebouwd raakte, verrees rond de
voormalige ‘bouwmanswoning’ een

Zuidhoven rond 1840 (aquarel W. de Klerk)

woonbuurtje voor de beter gesitueerden. In 1963 kocht de gemeente
Dordrecht de boerderij van de heer
Van der Linden in het kader van het
uitbreidingsplan Zuidhoven.
Tot 1965 werd de hoeve nog verpacht aan de heer Dekker. Inmiddels was begin 1964 besloten
Zuidhoven te verkopen aan de
Christelijk Gereformeerde Kerk
Dordrecht-Zuid. Aan de boerderij
was in het uitbreidingsplan de bestemming ´bijzondere doeleinden´

gegeven. Het gebruik voor kerkelijke doeleinden was daarom geheel
in overeenstemming met het uitbreidingsplan. Begin 1965 werd begonnen met de wat merkwaardige
en unieke verbouwing van boerderij naar kerk.
Het ontwerp voor de metamorfose
was van de heer H. Kastelein en de
uitvoerder was D. Smit.
Linda van der Kolk

Uit jaargang 8, nummer 3, 1999 | 29

Christelijk Gereformeerde Kerk kreeg
eigen kerk in Zuidhoven
In het Christelijk Gereformeerde kerkgebouw aan de Dubbeldamseweg werd op 20 mei 1963 de Christelijk Gereformeerde
Kerk van Dordrecht-Zuid geïnstitueerd, waarmee deze zelfstandig verklaard werd. Er werden ambtsdragers voor de kerk
gekozen en tijdens de dienst werden drie ouderlingen en twee
diakenen bevestigd.

tweede Christelijk Gereformeerde
Kerk komt.’
De heer J.C. Vogelezang bood namens de kerk van Dordrecht-Zuid
een Avondmaalstel aan de nieuwe
kerkenraad aan. De heer D. Jabaay overhandigde de nieuwe
kerk namens de kerkenraad van
Dordrecht-Centrum een statenbijbel met inscriptie.

Onderdak

Boerderij Zuidhoven in 1964, kort voor de verbouwing

Ds. C. Smits uit Sliedrecht, de consulent van Dordrecht-Centrum,
hield een predikatie uit Zacharia 2:
‘Jeruzalem, dorpsgewijs gebouwd’.
De groei van de kerk legde hij als
30 | Uit jaargang 8, nummer 4, 1999

volgt uit: ‘Dordrecht is evenals Jeruzalem groter en omvangrijker
geworden wat betreft het aantal
bewoners. Daarom is het belangrijk
dat er ook in Dordrecht-Zuid een

Direct na de installatie van het
nieuwe kerkbestuur werd een
bouwcommissie ingesteld die
vrijwel geheel uit vakmensen bestond. Een actiecomité ging aan
het werk om geld bijeen te krijgen
voor een kerkgebouw. Vooral het
ophalen van oud papier leverde
grote bedragen op.
Toen de gemeente zelfstandig
werd, werden de godsdienstoefeningen in de kantine van de aannemer D.A. van Wijnen gehouden.
Daarna kreeg men gastvrijheid in
de aula van de Willem de Zwijgerschool en tenslotte kwam men

nog gedurende een jaar bijeen in de
gereformeerde Stephanuskerk.

Koop en verbouwing boerderij
De eerste optie voor de plaats van
een nieuwe kerk was bij de Talmaweg. Het terrein was hier echter
niet geschikt. Een ander plan was
om de boerderij Crabbehoff te verbouwen, maar ook deze boerderij
voldeed niet.
In maart 1964 deed het College van
Burgemeester en Wethouders een
voorstel om de boerderij Zuidhoven
aan de raad der Christelijk Gereformeerde Kerk Dordrecht-Zuid over
te dragen.
De N.V. Hei- en Bouwbedrijf Geka
uit Dordrecht kreeg de opdracht
voor de ingrijpende verbouwing.
Men wilde het uiterlijk van de
hoeve zoveel mogelijk handhaven,
maar wel zo te werk gaan, dat het
gebouw enigszins het uiterlijk van
een kerk kreeg. Om die reden werden een torentje en vier dakkapellen aangebracht. Deze kerk was
de eerste die in aanmerking kwam
voor rijkssubsidie, volgens de nieuwe subsidieregeling.
Om de kosten van de verbouwing
zo laag mogelijk te houden, waren
vanaf het begin van de werkzaam-

2005: De Christelijk Gereformeerde Kerk

heden iedere zaterdag leden van de
kerk aanwezig om de handen uit de
mouwen te steken.
In de landbouwschuur kwamen een
kerkeraadskamer, garderobe, keuken, toiletten en twee kleine verenigingszalen. De benedenzaal is
de vroegere paardenstal. Dit is nog
goed te zien aan de buitenmuur; de
nieuwe stenen hebben een iets andere kleur. Boven de paardenstal
zat ooit een hooizolder. Hierin is
nu een ruimte met een bar, die gebruikt wordt voor en door de jeugd.
De Dordtse Sociale Werkplaats

maakte indertijd het meubilair voor
deze zalen.
Op 8 september 1965 luidde de
tachtig kilo wegende klok ´Geloof,
Hoop en Liefde´ voor het eerst voor
de openingsdienst. De architect
H. Kastelein droeg het gebouw over
aan de voorzitter van de kerkeraad
ds. H. van der Schaaf.
In 1978 werd voor de grote groep
jongeren van de geloofsgemeenschap een verenigingsgebouw naast
de kerk gebouwd.
Linda van der Kolk
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De Montessorischool, een bijzondere
school voor Crabbehof
Aan de Troelstraweg in Crabbehof staat een school voor Montessorionderwijs. Ongeveer tweehonderdvijftig kinderen bezoeken dagelijks deze school. Ze komen niet alleen uit Crabbehof, maar uit heel Dordrecht en omgeving.

de kleuters in gebruik genomen.
Juffrouw N.H. Groeneveld was de
hoofdleidster. Zij bleef tot aan haar
pensioen in 1980.

op de computer willen werken kunnen hun naam op een lijst schrijven
en deze wordt op inschrijving afgewerkt. Zo leren kinderen plannen.’

De start

Maria Montessori is de grondlegster van het Montessorionderwijs.
De huidige directeur de heer W.
Peeters legt uit: ‘In een Montessorigroep werken kinderen individueel of in kleine groepjes. Kinderen
leren zo van elkaar en met elkaar.
Tijdens het werken moeten kinderen rekening houden met elkaar.
Ze moeten afspraken maken hoe en
wanneer ze met bepaalde materialen kunnen werken. Kinderen die
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In 1928 werd de Dordtse Montessorischool opgericht door mevrouw
J.J. Prins-Werker. Het was gedurende dertig jaar een particuliere
school, gevestigd in het Kromhout
in het centrum van Dordrecht. De
Gemeente Dordrecht maakte er in
1958 een gemeenteschool van. Veel
gezinnen verhuisden naar de nieuwe wijken en in 1959 werd besloten
een dependance van de school te
vestigen in Wielwijk. Deze verhuisde in 1962 naar een houten noodgebouw aan de Savornin Lohmanweg
in Crabbehof.
In datzelfde jaar werd aan de Troelstraweg het nieuwe gebouw voor

Juffrouw N.H. Groeneveld

Nieuw gebouw
In 1964 begon de bouw van de lagere school, naast de kleuterschool.
De architect was de heer D. Hol,
gemeentearchitect in Dordrecht, en
de firma J. Stevens uit Terheiden
voerde het werk uit.
Het schoolhoofd de heer J.H. Koetse zei: ‘Het prettige is dat de ge-

Zomerfeest bij het 50-jarig jubileum in 1978

meente volledig achter onze plannen staat om van de school een
echte Montessorischool te maken.
In die zin, dat reeds bij het bouwen
rekening wordt gehouden met het
bijzondere karakter van het daar te
geven onderwijs.’
In oktober 1964 werd de eerste
steen gelegd door juffrouw S.C.L.
ter Haar, die van 1928 tot 1964
onderwijzeres was aan de school.
‘Juffie’ - zo noemde iedereen haar
- werd daarbij geholpen door kinderen uit alle groepen; het Montessorionderwijs kende ook toen geen
klassen.

De heer B.C. van Leeuwen, wethouder van Onderwijs, Culturele Zaken
en Volksgezondheid, verrichtte de
officiële opening van de nieuwe
school op 12 november 1965.

Jubileum
In september 1978 werd het 50-jarig bestaan van de Dordtse Montessorischool groots gevierd met een
week vol festiviteiten voor de kinderen. Voor de oud-leerlingen was
er een reünie.
Na de heer Koetse waren de heren
J. van Leeuwen en R. van Ballegooijen hoofd van de lagere school.

In 1985 vormden de scholen samen
een basisschool. De heer Van Ballegooijen en de hoofdleidster van
de kleuters mevrouw F. Bartlema,
werden directeur in een duo-functie. De heer Van Ballegooijen is
19 jaar aan de school verbonden
geweest. Op 1 oktober van dit jaar
volgde de heer W. Peeters hem op.
Ineke Braspenning
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Van een winderige waard, krabbetjes
en een oude kroeg
Al in 1203 was er sprake van een boerenhoeve Crabbehoff, op
een half uur gaans van de stad Dordrecht gelegen. Daarna
werd er op de fundamenten van de boerderij een klooster gebouwd. Met de Sint Elisabethsvloed van 1421 verdronk de polder en daarmee het klooster.
Nadat de eigenaren op 13 september 1616 van de Staten van Holland een aantal financiële voordelen hadden bedongen, zoals
belastingvrijstellingen, werd snel
tot dijkaanleg rond de langgerekte
strook buitengronden overgegaan.
Dat leidde tot de aanleg van de
Zuidpolder, waarin de gehuchten
de Mijl, Krabbe en Nadort werden
gesticht. Krabbe dankt zijn naam
aan de waterloop de Krabbe, die
opging in de Dordtse Kil.

heeft gegeven.
Er is een aardige anekdote bekend
over de krabben die in de wateren
op het eiland van Dordt voorkwamen. De Rotterdamse humanist
Desiderius Erasmus schreef in 1518
een brief aan de Deken van Dordrecht. Hierin sprak hij schande
over een priester, die bij nacht en

ontij in het geheim krabbetjes op
het kerkhof neerzette, die aan één
zijde beplakt waren met brandende
waskaarsjes. Ze kropen tussen de
graven door en niemand durfde er
nog te komen.
De pastoor hield elke zondag het geschokte kerkvolk voor dat de krabben dolende zielen van overledenen
waren. Hij spoorde de gelovigen
aan veel geld te geven, waardoor ze
van pijnen verlost zouden worden.
De gestorven leden werden inmiddels bij de naburige parochie begraven. Het bedrog kwam uit, toen na

Ronddolende krabbetjes
Het is bekend dat reeds heel vroeg
krabben in de wateren rondom het
zuidelijk deel van Dordt leefden. Ze
werden gevangen door vissers en
daarna voor de consumptie aangeboden. Het is goed mogelijk dat het
diertje zijn naam aan het gehucht
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Niet ver van kasteel Crabbehoff lag het ´Blaauw Kannetje’ (1867)

verloop van tijd drie krabbetjes met
kaarsjes aan hun lijf vastgebonden, onder het struikgewas van de
pastorietuin werden gevonden. De
priester had vergeten ze op tijd weg
te halen.

Café De Blaauwe Kan
Het huidige pand Zuidendijk 307309 was zo’n honderd jaar geleden
een café. Rechts bevond zich de
gelagkamer en links het woonhuis.
Reizigers op weg naar het oude veer
naar Lage Zwaluwe konden daar
uitrusten. De paarden konden er
ververst worden en berijders konden er uiteraard allerlei lekkers
nuttigen. In het gemeentearchief
komt in geen enkele tekst het bestaan van de uitspanning voor. Alleen verhalen van de bewoners en
oude plattegronden van het terrein
kunnen ons iets vertellen over ‘De
Blaauwe Kan’.
De Blaauwe Kan was een uitspanning op de doorgaansroute van de
stad naar het zuiden. Het huis was
het hoogste van de dijk. Aan de andere kant van de dijk liep een vaart,
er was een kade en er lagen twee
sluisjes.
Vanaf de ’s Gravendeelsedijk - nu
Dokweg - en de Glazentunnel be-

Zuidendijk 307-309 herbergde vroeger een café

reikte men de Zuidendijk. Na een
stop in het café vervolgde men via
de Smitshoek zijn weg. Daarna over
de Dwarsweg - nu Smitsweg - vervolgens de Wieldrechtsche Zeedijk,
de Zand Kade - nu Zanddijk - en de
Veerweg naar het veer van Prinsenheuvel, het Nieuwe Veer. Daar
stak men de Nieuwe Merwede en
het Hollandsch Diep over naar Brabant. Het voormalige veerhuis aan
de Wieldrechtse Zeedijk bestaat
nog steeds.
De oudste kaart waarop de pleisterplaats met name is vermeld dateert
van 1830. Het gebouw, dat rond

1890 moet zijn uitgebreid, heeft
muren van Waalse steentjes met
tras als verbinding en geen cement.
De uitspanning heeft mogelijk
dienst gedaan tot ongeveer 1930,
toen de buitenwijken opkwamen en
men via de Rijksstraatweg het veer
van Willemsdorp nam.
Sibrand de Grauw
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‘De Crabbehoek’ ooit zeer geliefd
bij tekenaars en schrijvers
De Smids- of Smitshoek, gelegen aan de kruising van de Zuidendijk met de Dwars- of Smitsweg, was ooit een geliefde plaats
voor kunstenaars. In veel boeken en brochures staan tekeningen en is erover geschreven. Ook de Zuidendijk en het buiten
’Zuidhoven’ waren markante punten in het Dordtse stadsdeel
‘De Crabbehoek’.

Het stadsdeel ‘De Crabbehoek’ is
gerealiseerd in drie zeventiendeeeuwse polders van het uit de Biesbosch voortgekomen bedijkingslandschap. In de eeuwen vóór de
Sint Elisabethsvloed van 1421 werd
het landschap ten zuiden en zuidoosten van de stad verlevendigd
door het riviertje de Dubbel en een
Maasarm.

Smitshoek

De Smitshoek in de 19e eeuw (tekening Teekengenootschap Pictura)
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De Smitshoek lag in vorige eeuwen nog juist op loopafstand van
de stad, al moest men er wel een
fikse wandeling voor over hebben
of het geluk hebben met een boer te
mogen meerijden. De buurtschap
bestond uit een smederij, een wagenmakerij, wat boerderijen met
bijbehorende daglonershuisjes en
een winkeltje. Het vormde, evenals andere gehuchten op het eiland,
een gesloten gemeenschap, omdat
de afstand tot de stad of de kern
van Dubbeldam toch aanzienlijk
was. Door het oprukken van de bebouwing en door toename van ver-

voer- en communicatiemiddelen
werd het in de laatste honderd jaar
langzamerhand uit haar isolement
verlost.
Op een tekening, uit de 19e eeuw, is
een boer aan het werk op de Smitshoek. Achter de dorsende boer op
de voorgrond staat de smederij met
voor de deur de hoefstal, waarin de
hoefsmid de paarden uit de buurt
van nieuwe hoefijzers voorzag. Samen met de wagenmaker uit de
buurt zorgde de smid in het tijdperk vóór de mechanisatie ook voor
de landbouwwerktuigen.
De tekening werd gemaakt door
een lid van het Teekengenootschap
Pictura, dat in 1774 werd opgericht
in de boerderij van de heer Chrispijn van Oudgaerden aan de huidige Krispijnseweg.

Domela Nieuwenhuisweg, waar
vroeger de Kil lag. De molen loosde
zijn water langs de Zuidendijk naar
de Mijl aan de ’s-Gravendeelsedijk’.

Watermolen

Kreekrestanten

In het boek ‘En wijd was de polder’,
uit 1989, schrijft Rien Allewijn: ‘De
Zuidpolder - waar Crabbehof deel
van uitmaakt - kwam in 1617 gereed. Bij de indijking ervan werd
gebruik gemaakt van een houten
schepradwatermolen. Deze molen
stond aan de Zuidkil bij Smitshoek.
Die plek komt nu overeen met de
hoek Groen van Prinstererweg -

De oostelijk van Crabbehof gelegen
wijk Sterrenburg krijgt in een brochure van dr.Visscher de naam De
Krekenlanden. Met de Crabbehoek
heeft dat stadsdeel gemeen dat er
enkele tot het Zuid- en Oostkil behorende kreekrestanten voorkomen. Een ander punt van overeenkomst is dat de twee wijken door
een plaatselijk bebouwd, boomrijk

Een bijgebouw van Crabbehoff (tekening ca. 1800, M. van den Broek)

deel van de Zuidendijk worden
doorsneden.
De Crabbehoek is het enige stadsdeel van Dordrecht dat grotendeels
omstreeks 1960 werd gebouwd en
voornamelijk de kenmerken van
een woonwijk uit die tijd vertoont.
Rechthoekige
ontsluitingspatronen, dominantie van, op bergingen
geplaatste, lage etagebouw en gemeenschappelijke openbare tuinen
zijn karakteristiek voor die periode.
Sibrand de Grauw
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Vrije Evangelische Gemeente werkt
samen met andere Dordtse kerken
Aan de Groen van Prinstererweg in Crabbehof staat de Opstandingskerk van de Vrije Evangelische Gemeente van Dordrecht.
Deze gemeente heeft een lange geschiedenis in Dordrecht, die
teruggaat tot 1877.

Ontstaan en bouw
De kerk is aangesloten bij de Bond
van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, opgericht in
september 1881. In januari 1999
telde de Bond, waarbij 37 Gemeenten aangesloten zijn, 6203
belijdende leden.
Nadat vanaf 1877 samenkomsten
plaatsvonden ‘tot opwekking en
bevordering van geestelijk leven’, werd op 20 oktober 1885
de Vrije Evangelische Gemeente
in Dordrecht ingesteld met een
ledental van 28 broeders en zusters. Rechtspersoonlijkheid werd
verkregen op 9 februari 1886. Ds.
Marinus Mooij was de eerste predikant. Nog in hetzelfde jaar 1886
besloot men tot de bouw van een
kerk aan de Vrieseweg.
In de loop van de jaren zijn op
verschillende plaatsen in de stad
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evangelisatieposten gesticht, die
rond 1950 weer waren opgeheven. Alleen in de wijk Krispijn
vonden nog samenkomsten plaats
voor een groeiend aantal leden.
Ze werden gehouden in een kleu-

terschool. Op 18 november 1961
kon de eerste steen worden gelegd van een tweede kerkgbouw,
de ‘Opstandingskerk’ in de toen
nog volop in ontwikkeling zijnde
wijk Crabbehof.
De kerk werd gebouwd op de hoek
van de Groen van Prinstererweg
en de Henri Polakstraat. Op deze
plek lag vroeger de boomgaard
van kasteel Crabbehoff. Het gebouw is ontworpen door Architect- en Ingenieursbureau G. Gerritse. Het had een kerkzaal, een
kerkenraadskamer en een vergaderzaal. Ook was er een kosterswoning in het gebouw.

Inwijding

Ds. Jac. Verboom in 1962

Op 20 november 1962 werd de kerk
plechtig ingewijd. De kerk was de
trots van alle leden van de Vrije
Evangelische Gemeente, vooral
van hen die in Crabbehof woonden.
Zingen, een prediking en de plechtige plaatsing van broodschaal en
beker, kanselbijbel, dienstboek en
doopbekken vormden de hoogte-

Nadat hij in 1977 vertrok uit Dordrecht zijn nog diverse dominees in
de Gemeente werkzaam geweest.
Er bestaat al lange tijd een actieve
samenwerking met andere kerkgemeenschappen in Dordrecht, onder
andere met de Stephanuskerk en de
Verrezen Christuskerk in Crabbehof. Zo nu en dan leidt een gereformeerde of hervormde voorganger
de zondagsdienst.
Ineke Braspenning

1963: De Opstandingskerk aan de Groen van Prinstererweg

punten van de inwijdingsdienst. De
wethouders H. van Es en L. van Bohemen en vertegenwoordigers van
bijna alle kerkgenootschappen in
Dordrecht waren hierbij aanwezig.
Als uitgangspunt van zijn prediking
nam ds. Jac. Verboom psalm 84
uit de Openbaringen 21. Hij stelde
dat het bij de inwijding van een
kerk niet de gewoonte was om een
tekst uit het Nieuwe Testament als
leidraad te gebruiken. ‘Het is echter goed om met deze gewoonte te
breken, omdat immers het Nieuwe
Testament de toekomst is. Het
wordt zo treffend door de tekst uit-

gedrukt: Wat straks zal zijn, heeft
zijn verborgen aanvang in het heden. In de geest van dit thema moeten wij hier steeds samenkomen’,
zei hij in zijn feestprediking 38 jaar
geleden.

Samenwerking
Na een periode van groei volgde een
periode van teruggang. Dit leidde in
1976 tot verkoop van de Kruiskerk
op de Vrieseweg aan de plaatselijke Baptisten Gemeente. Vanaf die
tijd was er weer één predikant, ds.
M. Nijkamp, in Dordrecht en één
kerkgebouw, de Opstandingskerk.

Interieur Opstandingskerk in 2000
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Ziende blind: twee afsluitbare duikers
Bij een kennis lag een stapel prentbriefkaarten van Oud Dordrecht. Nieuwsgierig ging ik ze als geboren en getogen Dordtenaar bekijken. Op zoek naar herinneringen.
Die van vóór 1920 zeiden me weinig. Dat was voor mijn tijd. Wel
aardig om te zien, maar de herinnering ontbrak. Plaatjes van na 1930
zeiden me meer. De stad verkennen
was in mijn jonge jaren namelijk
mijn hobby. Op een oude damesfiets of lopend waagde ik me steeds
verder van huis. Na verloop van tijd
had het Eiland van Dordt geen geheimen meer voor me.

Foto’s

Afsluiter
Een heel avontuur was het om van
de Oudendijk langs het kasteeltje
Crabbehoff naar de Zuidendijk te
gaan. Dan moest je over het ‘paadje
met de zeven bruggen’. Zo heette
dat landweggetje in de volksmond.
Die ‘bruggen’ waren dikke balken
van pakweg veertig centimeter
breed, zonder leuning. Spannend
om daar overheen te balanceren.
Op één van de kaarten was het einde van dat pad te zien: het laatste
bruggetje met de opgang naar de
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nog steeds! Zo op het oog is er niets
aan gemoderniseerd. Het leek me
leuk om anno 2000 daar weer een
foto van te maken, ongeveer vanaf
dezelfde plaats. Dat kan, het oude
voetpad is vervangen door een modern fietspad, gebouwd is er niet.

1976: Afsluiter overweg Zuidendijk

dijk. ‘Spoorwegovergang bij de Zuidendijk’ was de titel. Sinds de bouw
van de woonwijk Crabbehof en de
randweg N3 - door Dordtenaren
nog steeds ‘Rondweg’ genoemd en
terecht - is daar het een en ander
veranderd. Wat me trof was een afsluiter boven een sloot. Die stond
opvallend op de foto en die is er

Aan een kennis die goed kan fotograferen, liet ik de kaart zien en
vroeg of hij die foto wilde maken.
‘Geen probleem’, zei hij, ‘zo gepiept’. Een tijdje later liet hij me de
resultaten zien. Mooie duidelijke
foto’s, met een keurige afsluiter
erop. Toch klopte er iets niet. De
opgang naar de dijk stond er niet
op en de achtergrond was ook anders dan ik voor ogen had. Het leek
wel of de negatieven gespiegeld waren afgedrukt. Dat was onmogelijk
volgens die kennis. Hij stond daar
zoals op de foto te zien was. In ieder geval was het plaatje zoals ik in
gedachten had, er niet bij.

Voorgevoel
Hij vertelde nog het een en ander
en toen kreeg ik een bang voorge-

De Zuidendijk in 1937 (links het laatste bruggetje van het ‘paadje met de zeven bruggen’; rechts een afsluiter)

voel. De volgende dag ging ik kijken. Mijn voorgevoel had me niet
bedrogen. Aan weerszijden van de
spoorbaan staat een afsluiter! Er
staan er dus twee! Geen van beiden
hadden we de tweede afsluiter gezien. Het sterke is, dat we beiden
een andere hadden opgemerkt.
Dan te bedenken dat ik er een paar
keer per week al jaren voorbij kom,
lopend of op de fiets. En nooit die

tweede afsluiter opgemerkt!

Wat is een duiker?
De genoemde afsluitbare duikers
aan weerszijden van de overweg
waren zelfkerende sluizen, die men
bij hoge waterstand kon dichtdraaien en die dienst deden in de
tijd dat er nog geen poldermolens
waren. De slootjes waarboven de
duikers zich nu nog bevinden zijn

kreekrestanten die zich doorzetten
in het Wielwijkpark. Ze liggen aan
de Zuidpolder. Voor de ontwatering van de Zuidpolder werd later
in die buurt een molen gebouwd.
De duikers hebben geen waterstaatkundige functie meer en zijn
gemeentelijke monumenten.
Ab Reinhardt
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Een nostalgisch tuinmanshuisje
van zestig jaar oud
De vroegere woning van de tuinman van het landgoed Crabbehoff, gelegen aan de Abraham Kuperweg 3a, dateert van 1941.
Het huisje, met de omliggende grond en het kasteel, kwam in
1959 in handen van de gemeente. Deze verkocht het aan de Hervormde Stichting Crabbehoff, die op het terrein erachter het
verzorgingshuis Vijverhof en het verpleeghuis Crabbehoff liet
bouwen. Het karakteristieke pandje wordt nu al veertig jaar
bewoond door onderhoudslieden in dienst van de twee tehuizen.
Het complex rondom kasteel Crabbehoff bestond in 1934, toen het in
handen kwam van Charles Redelé,
directeur van Victoria, onder meer
uit enige bijgebouwen, een tuin en
een aangrenzende boomgaard aan
de zuidzijde. In 1941 liet Redelé
twee huisjes bouwen, waaronder
de markante tuinmanswoning. De
laatste tuinman heette Stam.

Verkoop

Tuinmanshuisje in 1963
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Het huis van de Redelé’s stond na
de overdracht in 1959 aan de gemeente lange tijd leeg. Intussen
was de Hervormde Stichting Crabbehoff opgericht. In 1962 werd het
hele terrein, inclusief het huisje,
aan de Stichting aangeboden. De

heer A. Brasser kocht het namens
de Stichting op, met uitzondering
van het kasteel en de grond daaromheen. ‘Ik kon het hele terrein wel
kopen, maar die bult wilde ik niet
op mijn rug nemen’, vertelt hij.

Eerste bewoner
Piet van ’t Veld, destijds onderhoudsman en hoofd technische
dienst, werd de eerste bewoner van
het huis. Hij was in dienst van de
Stichting. ‘De bouw van Vijverhof
werd in 1962 gestart. Ik ging er in
december 1963 werken en betrok
de vroegere tuinmanswoning voor
vijftig gulden huur per maand. Maar
dan moest ik wel dag en nacht beschikbaar zijn om storingen te verhelpen. Het huis lag aan het vroegere ‘paadje met de zeven bruggetjes’.
Ook wij hadden twee van die balken
voor de deur. Aan weerszijden van
het pad liep een sloot. Aan de andere
kant van het weggetje lag een boomgaard. Verderop, wat nu de manege
is, lag de boerderij van Schenk. Het
zusterhuis aan de straatkant werd

gebouwd, evenals het leslokaal en de
werkplaats van de technische dienst.
De eerste winter hadden we geen
verlichting. Er was in die tijd nog
geen verwarming en gas, wel een
ouderwetse schouw in de keuken.
De schoorsteen ervan midden op
het dak is inmiddels afgebroken. In
de kamer stond een kolenkachel, de
schoorsteen daarvan is er nog wel.’

Bijkeuken
In maart 1964 werd Vijverhof opgeleverd. De bewoners kwamen van
het Bagijnhof, uit het oude mannenen vrouwenhuis, in de volksmond
het bestedelingenhuis genoemd. Per
dag kwamen er vijf nieuwe bewoners bij. In juni 1964 volgden de eerste patiënten voor het verpleeghuis.
Zij waren afkomstig van de Vest,
hoek Vriesebrug.
Van ’t Veld heeft er tot 1990 gewoond. ‘Het is een lief huisje’, zegt
zijn echtgenote. ‘Rondom hadden
we een heerlijke tuin. We gingen
eens op vakantie, het was in de jaren
zeventig, en de huisbediende van
Vijverhof zorgde voor de poes. Al
die weken bleef de achterdeur van
de bijkeuken op een haak, zodat het
dier er door kon. Maar er stonden
ook spullen en die bleven al die tijd

Een huisje uit 1941 tegenover een flat in 2006: een schril contrast

onaangeroerd. Nog geen oude slof
was verdwenen toen we terugkwamen. Dat zou nu niet meer kunnen.’

Huidige bewoners
De oude tuinmanswoning wordt
sinds 1990 bewoond door Marius
van Sas en zijn gezin. Ook hij draagt
zorg voor het onderhoud van de gebouwen van de Stichting Crabbehoff,
waartoe ook Dubbelmonde behoort.
Het huis is 50 m² groot, er zijn drie
slaapkamers en een kleine rommelzolder, met in beide zijmuren een
klein, rond raampje. Het dak heeft
drie kapellen, twee voor en één ach-

ter. De beide trapgevels aan de zijkant zijn gebouwd in de stijl van het
kasteeltje.
In 1998 werd de nieuwbouw van het
verpleeghuis opgeleverd. ‘Daarvoor
konden we een schitterende ondergaande zon zien’, zegt Marius. Zijn
vrouw besluit: ‘Als je van een flatje
vier hoog hier komt te wonen, waan
je je echt in een paradijs.’
Sibrand de Grauw
Ab Reinhardt
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Huize Avondzon stond een kwart eeuw
aan de Talmaweg
Van 1968 tot 1993 stond op de plaats, waar nu de Zephyr staat,
het bejaardentehuis Avondzon van het Leger des Heils. De bewoners kwamen voor een deel uit het oude vrouwenhuis aan
de Johan de Wittstraat. Aanvankelijk was het niet de bedoeling
het gebouw aan de Talmaweg te slopen. Maar dat gebeurde wel
en begin 1993 vertrokken de bewoners naar een nieuw zorgcentrum van het Leger aan de Bankastraat.
Halverwege de jaren zestig moest
aan de Johan de Wittstraat een
nieuw postkantoor verrijzen, op de
plek waar tot dan toe villa Avondzon stond, die onderdak bood aan
twintig oude vrouwen. Het Leger
des Heils, eigenaar van het gebouw,
kreeg een lening van 410.000 gulden van de gemeente voor de bouw
van een bejaardentehuis aan de
Talmaweg in Crabbehof. Op 15 oktober 1968 werd het in gebruik genomen.

108 bewoners
De 59-jarige Roelie Bruins is al 40
jaar als schoonmaakster en serveerster in dienst van het verzorgingshuis. ‘Dertien dames verhuisden
van de Johan de Wittstraat naar
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Crabbehof. De overigen moesten
naar andere instellingen. De verhuizing vond plaats met een autobus, waarin zowel de mensen als
hun eigendommen gingen. Eerst
maakten we een rondje door de
stad waarna we naar de Talmaweg
reden. Er was eigenlijk nog niets.
Alleen de kamers waren klaar. Toen
het huis eenmaal vol was, hadden
we 108 bewoners: mannen, vrouwen en echtparen.’
Het acht verdiepingen hoge gebouw had 84 éénpersoons- en 12
tweepersoonskamers. Alle kamers
waren voorzien van toilet en kitchenette en hadden een ruim balkon. Aan het eind van iedere gang
was een douche en badruimte. Elke
verdieping had een zitje voor de be-

woners. Het uitzicht vanuit de recreatiezaal op de achtste verdieping
was prachtig. Aan de kant van de
Talmaweg en de Abraham Kuyperweg stonden lage gebouwen voor de
keuken, er waren verzorgingsfaciliteiten, een huiskamer en ruimtes
voor de administratie en het personeel.

Hoe het was
‘Ik heb goede herinneringen aan
de binnenplaats. Daar liepen kippen, konijnen en een bok en er was
een volière. De bewoners liepen er
graag rond. Toch heb ik sommige
mensen zien vereenzamen, omdat
ze niet van hun kamer afkwamen.
In de oude villa Avondzon gebeurde dat niet, men sliep er op zalen
en het enige dat men privé had was
een nachtkastje, wat kleren en een
handtas.’
De zestigjarige Annie Borger, die in
Avondzon in de linnenkamer werkte en de receptie deed, weet zich
te herinneren dat als het hard regende, de keuken aan de Talmaweg

vaak blank kwam te staan. ‘De vloer
lag beneden straatpeil en er waren
lage ramen. Door de roosters kwam
het water omhoog en dan konden
wij gaan dweilen.’

Oudste Nederlander
De Dordtse Belg Jan Machiel Reyskens vierde op 11 mei 1989 zijn
111e verjaardag in het tehuis. Daarmee werd hij de oudste inwoner
van Nederland. Al twee jaar lang
was hij de oudste man. Sinds zijn
99e jaar woonde hij in het tehuis.
De Belg kwam in 1897 naar Nederland. Van 1917 tot 1978 woonde hij
aan de Reeweg. ‘‘Ik ben te oud om
te tobben en van chagrijnen word
je alleen maar moe. Ik geloof niet
dat er ergens een beter huis bestaat, het is eigenlijk m’n vader en
m’n moeder tegelijk’, vertelde hij.
Toen hij 106 was, haalde hij nog
op zijn knieën aarde uit de tuin
voor zijn geraniums. Twaalf keer
heeft hij op zijn verjaardag tegen
de burgemeester gezegd: ‘Nou,
tot volgend jaar dan’. Op 30 mei
1989 brak Reyskens het leeftijdsrecord van de oudste inwoner die
de Benelux ooit gekend heeft. Begin 1990 overleed deze bijzonder
krasse baas.

1970: Huize Avondzon aan de Talmaweg

Sloop
Eind jaren tachtig lagen plannen
klaar voor een grote renovatie van
het gebouw. Maar Verzorgingshuis
Vijverhof ging eerder verbouwen
en daarna draaide de overheid de
geldkraan dicht. In juli 1992 werd
bekend dat Huize Avondzon moest
worden gesloopt.
Terwijl de negentig ouderen op
2 februari 1993 een zorgcentrum
in Maarssen bezochten, werkten
familieleden en vrijwilligers met
man en macht om het gebouw leeg
te krijgen en de spullen in de Linde
te herbergen, een complex van 138
woningen aan de Bankastraat. In
1996 overleed daar op hoge leeftijd

Coba Harder. Zij was de laatste bewoonster die nog aan de Johan de
Wittstraat had gewoond en de volledige periode aan de Talmaweg
had meegemaakt.
Seniorencomplex
Zephyr,
het
Griekse woord voor ‘zachte Westenwind’, werd in oktober 1994
opgeleverd. Het markante gebouw
was een ontwerp van EGM Architecten. Het bestaat uit 137 huurappartementen. De huidige eigenaar
is Woningstichting Progrez, in 1997
ontstaan uit een fusie tussen ‘Ons
Huis’ en ‘De Vooruitgang’.
Sibrand de Grauw
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PABO Hugo van Gijnweg vertrekt
na 35 jaar
Het schoolgebouw aan de S.M. Hugo van Gijnweg 6 in Zuidhoven werd in 1968 in gebruik genomen. Het was nog de oude
kweekschool, de opleiding voor onderwijzers en onderwijzeressen. Daarnaast was er de opleiding voor kleuterleidsters en
de vier- en vijfjarige HAVO-top. In 1982 werd het een PABO: Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs. De school telde
in 1990 een topaantal van 800 studenten.

Terugblik
De Gemeentelijke Kweekschool in
de Vriesestraat werd op 1 mei 1916
geopend. Directeur J.W. Boerman
ontving 29 jongens en 44 meisjes. In
de Tweede Wereldoorlog verhuisde
de school wel vier keer. Na de bevrijding betrok de school een gehavend gebouw aan de Binnenwalevest. Met dertien leerlingen startte
in 1949 de Gemeentelijke Opleiding
voor Kleuterleidsters. Als één van
de eersten mocht de school in 1966
beginnen met de vier-en vijfjarige
HAVO. In mei 1968 werd verhuisd
naar het gebouw aan de Hugo van
Gijnweg in Zuidhoven. Dit was een
schepping van gemeentearchitect
Dirk Hol. De bibliotheek, die zes
jaar later werd aangebouwd, was
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ontworpen door stadsarchitect Terlouw.

Hoog bezoek
De kweekschool, met haar examens voor de onderwijsakte en
hoofdakte, veranderde in 1969 in
de ongedeelde Gemeentelijke Pedagogische Academie. Het begin
van de jaren zeventig werd gekenmerkt door studentenacties.
De democratiseringsgolf bracht
een andere schoolcultuur met zich
mee. Wethouder Cees de Groen
kwam de studenten toespreken.
Ook bekende politici als Joop den
Uyl, Hans van Mierlo en Wim Aantjes kwamen in de verkiezingstijd
naar Zuidhoven. Zij raakten in
felle discussies met de studenten.

De heer T. Boersma, die vanaf 1946
directeur was, zei bij zijn afscheid
in 1974: ‘Met enige weemoed denk
ik terug aan de periode van de vier
B’s: Boersma, de adjuncts Bouma en Bellaart, en adjunct kleuterkweek Brummel. Maar dàt was
nog in het ‘autoritaire’ tijdperk!’
Rond 1980 kwam de basisschool
tot stand en dat vroeg om één opleiding. Daarom werd in 1978 begonnen aan de nascholing van alle
onderwijsgevenden uit het kleuteren lager onderwijs voor een volledige bevoegdheid. In 1982 kreeg
de school de naam PABO en ging
de HAVO-afdeling naar Scholengemeenschap-Zuid.
De PABO maakt vanaf 1987 deel
uit van de Hogeschool voor Rotterdam en Omstreken en is vanaf die
datum dan ook geen gemeentelijke
school meer.

Projecten
Begin jaren tachtig was de Pedagogische Academie één van de eerste
scholen met een eigen computer-

lokaal. ‘De dag voor de computer’
en ‘De dag voor het lezen’ werden
georganiseerd. Leerlingen van alle
basisscholen uit de regio werden
uitgenodigd. Zo liet de school zien:
‘We zijn er nog’. Tot ver in datzelfde decennium werden door leraren grote projecten opgezet, zoals
workshops, grote manifestaties zoals ridderspelen en happenings bij
de vijver met bootjes en vlotten.
Voor de bonte dag, de jaarafsluiting,
bouwde PABO-student en afgestudeerd MTS-er Ruud Wagemans met
een paar medestudenten een helling aan de rand van de vijver. Hij
gleed er daarna met een boot vanaf,

waaruit een sleetje kwam, dat - met
Ruud erop - pijlsnel horizontaal
vooruitschoot richting bel. Met zijn
vinding - die van het lancerende
plankje - verscheen hij die zomer
in de landelijke TROS-uitzending
‘Tobbedansen’ en behaalde er zelfs
de snelste tijd mee. Zijn vernuftige
constructie werd door anderen nog
vaak nagebootst op de televisie.
In de zeventiger jaren was er een
groepje leraren en conciërges, dat
elke lunchpauze steevast gezellig
met elkaar kaartte. Het motto was:
even geen telefoon! Op vrijdagmorgen ging één van hen vóór het kaarten naar de markt om lekkerbekjes

te halen. Die werden daarna heerlijk door het kaartgroepje opgepeuzeld.

Afscheid van gebouw
Het gebouw aan de Hugo van Gijnweg staat op de nominatie om gesloopt te worden. De dure grond is
goed voor een gewild verdichtingproject, de bouw van een appartementencomplex. Ineke Miltenburg,
sinds 1998 locatiemanager van de
huidige school met 330 studenten:
‘We moeten uiterlijk in september
2003 hier weg zijn, maar we weten nog niet waarheen. Er zijn drie
opties: of samengaan met de Ichtus aan de Spirea, of samen met de
Ichtus naar een ander gebouw of
zelfstandig naar een geheel andere
locatie. We vertrekken in ieder geval niet uit Dordt. Het College van
Bestuur wil nog geen knopen doorhakken, hopelijk weten we binnenkort meer’.
Sibrand de Grauw
Ineke Braspenning

2002: De PABO aan de Hugo van Gijnweg
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Dash’35 speelt bijna 30 jaar op
tennispark aan de Monarda
De in 1935 opgerichte Dordtse Lawntennisclub Dash kwam na
enige omzwervingen in 1974 in Zuidhoven terecht. Daar nam
de club een riant tennispark in gebruik. De vereniging kent vele
jaren van bloei met sportieve successen en de jeugd krijgt er
veel aandacht. Bij Dash zijn sociale contacten even belangrijk
als het sportieve element.

Bridgeclubje
Op het sportpark aan de Reeweg
werden in 1931 tennisbanen aangelegd, waar een zestal verenigingen
gebruik van maakte. Vier jaar later

meldde zich daar een nieuwe club:
de bridgers met de naam D.E.T.,
‘De Eerste Trek’. Men zocht na verloop van tijd naar een geschikte
manier om de zomers gezamenlijk

door te brengen en de denksportclub werd eind 1935 een tennisclub,
die het voorjaar daarop een baantje
huurde op het terrein. De club nam
in 1941 voor het eerst deel aan de
competitie en kreeg toen de naam
Dash’35. In 1946 namen de tennissers een viertal nieuwe banen in
gebruik op het terrein van Fluks,
achter het Sportfondsenbad aan de
Brandts Buysstraat. Door de aanleg
van de tunnel onder de Oude Maas,
in 1970, werd het wegenplan zodanig veranderd dat de sportvelden
moesten verdwijnen.

Zuidhoven

1946: Opening aan de Brandts Buysstraat
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In de jaarvergadering van 1970
koos Dash voor schaalvergroting:
een nieuw tennispark met een clubhuis. Een commissie presenteerde
in 1971 een situering in de wijk
Zuidhoven en na twee jaar begon de
aanleg van acht banen. Op 6 april
1974 werd het nieuwe park aan de
Monarda onder grote belangstelling van gemeente en sportwereld
geopend. Er ontstond een grote

Talenten

1974: Opening aan de Monarda

ledentoeloop met een lange wachtlijst. De gemeente was in 1975 bereid de uitbreiding van het park met
twee banen toe te staan. De club bestond toen uit ruim 600 leden. Tevens werd een begin gemaakt met
de verlichting van enkele banen. In
1977 werd de wintercompetitie een
belangrijke activiteit: zes dames-,
vijf heren- en drie mixedteams deden mee aan de regiocompetitie
waaraan 84 teams deelnamen. In
hetzelfde jaar legde voorzitter Lau
de Bot, na een succesvolle periode
van 22 jaar, de hamer neer. Hij was
ook 28 jaar redacteur van het clubblad ‘Dash-Inside’.

Op 7 december 1978 werd de hal
aan de Schenkeldijk geopend, waar
leden van de verenigingen CC en
Dash’35 met voorrang konden tennissen. Peter-Paul Passchier werd
één van de trainers. Om tot een
betere verdeling van het baangebruik te komen werd in 1980 een
klokkenbord ingevoerd, waarbij
men met behulp van spelerskaartjes gerechtigd was om 30 minuten
enkelspel of 60 minuten dubbelspel
te spelen.
In 1982 promoveerde Dash voor
het eerst in haar geschiedenis naar
de Overgangsklasse A.

baantje aangelegd. Peter Blaas,
die al verscheidene malen erin geslaagd was om bij de veteranen de
beste van Nederland te zijn, slaagde in 1994 erin om met zijn vaste
partner Nico Welschen Europees
kampioen veteranen herendubbel
te worden. De 50+-competitie werd
een blijvertje. Vermeldenswaard is
nog dat men vanaf 1956 ruim dertig jaar lang sportieve uitwisselingen onderhield met de partnerstad
Hastings. Vierendertig ontmoetingen vonden plaats.
Sibrand de Grauw

Kampioenen
Het eerste team werd in 1985 en
1986 kampioen, maar de promotiewedstrijd werd beide keren met één
game verschil verloren. Het echte
succes begon echter in 1990 met
het kampioenschap en promotie
naar de 1e klasse. Op 29 juni 1991
kwam een historisch telefoontje
binnen in het clubhuis: ‘Het gemengd zaterdagteam is kampioen
van Nederland!’ Dat werd het jaar
erop geprolongeerd. In datzelfde
seizoen werden alle banen gerenoveerd en er werd een jeu de boule

Clubbladen van Dash’35
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Speeltuinen in Crabbehof knokken
voor hun bestaan
De dertien jaar oude speeltuin aan de Van Karnebeekstraat
heeft drie voorgangers gehad: twee grote tuinen en één omheind speelveld met toezicht. Een groep gemotiveerde bewoners was halverwege de jaren zestig ervan doordrongen dat
in de nieuwe wijk, die uit de grond was gestampt, behoorlijke
speelruimten moesten komen voor de honderden kinderen.
Hiermee was tijdens de planning geen rekening gehouden.
In 1961 stonden er nog niet veel
flats in Crabbehof. Voor de eerste kinderen werden op een grasveldje tussen de Hugo van Gijnweg
en de Colijnstraat een schommel,
een glijbaan en een wip neergezet.
Daaromheen kwam een hek. De
jonge gebruikers droegen aan een
touwtje om de nek een klein blauw
plastic kaartje met hun naam erop.
Het veldje heeft maar een paar jaar
bestaan. Er zijn meer plekken in de
wijk aan te wijzen die speeltoestellen hebben gehad of nog hebben,
zonder dat er sprake was van een
georganiseerde speeltuin.

Huis-aan-huis
Cees van Wingerden, oud lid van de
kascommissie, vertelt over de eerste
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stappen halverwege de jaren zestig.
‘Vanuit Speeltuinvereniging Victorie op het Land van Valk werd het
initiatief genomen tot oprichting

van twee speeltuinen in Crabbehof.
Er woonden veel jonge kinderen in
deze wijk. We verspreidden huisaan-huis stencils waarin de oprichting werd aangekondigd. Daarna
benaderden we met een man of zes
elke bewoner persoonlijk om zich
in te schrijven. Mensen met jonge
kinderen konden lid worden. Anderen werden donateur. Er waren veel
inschrijvingen. De nieuwe speeltoestellen zouden betaald worden van
het geld van de geïnde contributies.’ Het had veel voeten in de aarde voordat de gemeente twee stukken grond ter beschikking stelde.
Er kwam een subsidie van ‘Bureau
lichamelijke opvoeding en sport’,
waarvan een deel moest worden terugbetaald.
Oud-voorzitter Hermsen in 2002,
tien jaar na zijn afscheid: ‘We begonnen met een bedrag van honderd gulden voorschot en we eindigden met bedragen van boven
een ton. De overheid stimuleerde
het niet. Je moet gewoon knokken
voor de onderkant, want voor de

kinderen was er bij de bouw van de
wijk niets geregeld.’

De Inham en Het Hoekie
De eerste officiële speeltuin, die de
naam ‘De Inham’ kreeg, bevond
zich op een stuk grond achter het
begin van de Talmaweg, tussen de
Hugo van Gijnweg en het Van Limburg Stirumplantsoen. Hermsen:
‘We kregen van een speeltuin in
Hendrik-Ido-Ambacht, die zou verdwijnen, toestellen, die we tijdelijk
opsloegen bij speeltuin Victorie.
Een aannemer leverde een keet om
spullen te beveiligen en de gemeente gaf geld om het eerste huisje te
laten metselen. Er kwam een hek
om de tuin. In deze tuin werden een
Chinese schommel, twee glijbanen,
zes schommels, wippen, een draaischijf, een kabelbaan en paddestoelen geplaatst.
Een tweede speeltuin kwam er op
de hoek van de Schaperstraat en de
Ruys de Beerenbrouckweg. De tuin
werd ‘Het Hoekie’ genoemd. Wilma
Brands bedacht deze naam. Ze ontwierp een vlag met drie krabben.’
In Het Hoekie stonden een kabelbaan, twee glijbanen, vier lage en
twee hoge schommels, een Chinese
lange schommel, wippen, een zand-

bak en een draaischijf. Ook hier
kwam een klein stenen gebouwtje
en het clubgebouw was een kelder
van een flat aan de Troelstraweg, de
zogeheten Crabkelder. Daar genereerde de wekelijkse klaverjasclub
veel geld voor de speeltuin.

Een nieuwe speeltuin
Op 22 september 1979 werd het
12,5-jarig jubileum van de Wijk- en
Speeltuinvereniging Crabbehof gevierd. ‘s Morgens was er een puzzeltocht door de wijk. De kinderen
moesten de in de etalages van het
winkelcentrum uitgestalde letters
in de goede volgorde zetten en een
zin maken. ’s Middags kwam er
voor de kleinere kinderen een goochelaar met een complete show en
’s avonds was er een receptie.
De twee tuinen werden echter opgeheven toen in 1988 de huidige
speeltuin aan de Van Karnebeekstraat 2 werd opgericht in een oud
schoolgebouwtje, dat van de gemeente werd aangekocht voor het
symbolisch bedrag van één gulden.
Arie Zinkweg: ‘Van de twee ging
datgene mee naar de nieuwe speeltuin wat nog goed was, zoals de beste glijbanen. De rest ging naar de

2002: 35 jaar speeltuinen

oudijzerhandel of werd hergebruikt
door Speeltuin Oud-Krispijn.’

Nieuw bestuur
In maart 2002 vierde de wijk- en
speeltuinvereniging haar 35-jarig
bestaan met een groot feest voor de
kinderen aan de Van Karnebeekstraat. De gemeente dreigde per
1 april het gebouw te sluiten. ‘Het
was kantje boord’, zegt penningmeester Annie Kist. ‘We hebben het
weten te voorkomen en een nieuw
bestuur gevormd. Inmiddels is de
subsidiekraan weer open. De gezelligheid zal terugkeren en er zijn veel
nieuwe plannen.’
Sibrand de Grauw
Ineke Braspenning

Uit jaargang 11, nummers 4 en 5, 2002 | 51

Stephanuskerk torent al 41 jaar uit
boven de wijk
De gereformeerde Stephanuskerk werd ontworpen als gebouw
dat aan de Krommedijk zou komen te liggen: hoge trappen, diepe onderbouw. Gemeentelijke uitbreidingsplannen doorkruisten dit plan. De eerste dominee, Jan Wilschut, zorgde vanaf
1961 voor een bloeiende kerkgemeenschap.
De Gereformeerde Kerk van Dordrecht had in de 50-er jaren te maken met een toenemend ruimtegebrek. Er werden plannen gemaakt
voor nieuwbouw. Aan de Krommedijk zou een grote kerk komen, met
een kerkzaal op dijkniveau en een
zalencentrum in de onderbouw. De
plannen werden echter doorkruist
door de gemeentelijke uitbreiding.
Het werd duidelijk dat er naast het
Land van Valk geen nieuwbouw
meer was te verwachten, want Dubbeldam was nog een zelfstandige
gemeente. Er werd gezocht naar
een stuk grond in Crabbehof. Daar
zouden de meeste woningen komen. De kerkzaal kon hier niet op
dijkniveau komen en dus kwam er
een grote buitentrap aan de voorzijde.
De mozaïeken aan de voorgevel van

het kerkgebouw, voorstellende de
kruisiging van Stephanus en het ten
hemel heffen van zijn armen, werden ontworpen door Otto Dicke. De
26 meter hoge toren met klok droeg
een 10 meter hoge betonnen driepoot met stalen punt. Via een trap
kon men naar het galmgat, vanwaar
klimijzers naar de spits voerden.

Hij bouwde de gemeenschap van
de grond af aan op tot 1400 leden.
Op hoogtijdagen kwamen er een
kleine 1000 mensen naar de dienst,
van wie 400 jonger dan twaalf jaar.
Vaak moesten velen staan, want
van de kerkmeester mochten maar
honderd stoelen worden bijgezet.
Koster Herman van Eersel was al
werkzaam in de noodkerk. Er stond

Ds. Wilschut en zijn koster
Na een aantal jaren te hebben gekerkt in de kantine van Van Wijnen
in Wielwijk werd ‘de Steef’ op 18
mei 1961 door architect Ir. L. Oskam overgedragen aan de bouwcommissie en de kerkenraad. Daarna volgde de plechtige plaatsing
van de kanselbijbel. Jan Wilschut
was in 1961 de eerste gereformeerde predikant in de nieuwe wijken
Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven.
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De trotse driepoot in 1961

een geïmproviseerde kansel, die hij
zwart had geverfd. De zondag erop
was hij nog niet droog, met het gevolg dat de dominee met zwarte
handen kwam te staan. Wilschut:
‘Hij was de ideale man om van de
kerk een levende gemeenschap te
maken en had veel gevoel voor humor. Zo heeft hij ooit bij wijze van
grap het glas water op de preekstoel
vervangen door een borreltje. Ook
hadden we eens een kerkdienst
voor een jong echtpaar en hij verwisselde in de benedenzaal aan de
kapstok rustig alle hoeden en petten van de gasten.’ Herman is ruim
30 jaar koster geweest.

spits kon worden gesloopt. Enkele
jaren daarna kwamen er antennes
van drie telecommaatschappijen op
de toren. Dit kwam de kerk vanwege de oplopende kosten van onderhoud goed uit.

Sloop driepoot
In september 1993 bleek één van
de poten van de karakteristieke betonnen driepoot, die vanaf de bouw
bovenop de toren stond, na controle betonrot te hebben. Het was
niet ondenkbaar dat de andere twee
poten ook last van betonrot zouden
krijgen. Bij zware storm kon dat
problemen geven. Het herstel zou
een halve ton moeten kosten. Dat
was te duur en dus werd er een
sloopvergunning aangevraagd voor
de tien meter hoge constructie. En
december 1993 was het zover: de

De toren anno 2003

Kerk van de Nazarener
Ds. Hans van der Sterre, predikant
sinds 1993, sprak in maart 2000:
‘Het vrijwilligerswerk binnen onze
gemeente is altijd aanwezig. Er is
een goede band en saamhorigheid.

Er is ook humor, want er wordt best
veel gelachen in de kerk.’
En toen kwam op 12 februari 2001
De Dordtenaar met een minder
vrolijk bericht: ‘De Stephanuskerk
zal in 2003 sluiten, als gevolg van
de terugloop van het aantal kerkgangers’. Het was een onderdeel
van het masterplan 2000-2010. De
Wilhelminakerk aan de Blekersdijk
zou worden opgeknapt en de leden
uit Crabbehof erbij krijgen.
In het najaar van 2001 werd de
kerk verkocht en in mei 2002 officieel overgedragen aan het bestuur van de Evangelische Kerk
van de Nazarener. In de zomer
van 2002 werd er in de kerk veel
geschilderd en verbouwd. De hoge
kansel met de schelpvormige luifel
verdween. Op zondag 1 september
2002 hield pastor Joop Koens de
afsluitende dienst van de Kerk van
de Nazarener in de Museumstraat.
Zijn vrouw, pastor Carlie Koens,
verzorgde een week later de eerste
eigen kerkdienst in Crabbehof voor
de nieuwe gemeenschap van 145 leden en 40 vrienden.
Sibrand de Grauw
Ineke Braspenning

Uit jaargang 11, nummer 6, 2002 en jaargang 12, nummer 1, 2003 | 53

Kunst van Otto Dicke in
Crabbehof en Zuidhoven
Om in de jaren ‘60 van de vorige eeuw meer kunstwerken te
krijgen bestond de zogenaamde één-procents-regeling. Deze
regeling hield in dat als er één procent van de bouwsom aan
kunst werd besteed, er ook een flinke tegemoetkoming van de
gemeente kwam. Daarom werden in die jaren veel kunstwerken op, aan en bij gebouwen geplaatst.

Mozaïek op de Parkschool aan de Hugo van Gijnweg

Een voorbeeld van een kunstwerk,
dat in het kader van de één-procents-regeling werd gemaakt, is te
zien op de Parkschool aan de Hugo
van Gijnweg in Zuidhoven. Het is
een groot bakstenen mozaïek dat
een groot fantasiebeest voorstelt.
Aan de linkerzijde zit de grote kop
van het beest. Het logge lijf wordt
gedragen door vier korte pootjes en
mondt aan de rechterkant uit in een
staart. Dit kunstwerk is opgebouwd
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uit zwarte, zandkleurige en lichtbeige stenen vlakken. Dichterbij zie
je een reliëf, omdat de lichtbeige
stenen hoger liggen dan de andere
stenen. Dit kunstwerk is in 1966
ontworpen door Otto Dicke.
Ook elders in Dordrecht zijn kunstwerken van Otto Dicke geplaatst.
Neem bijvoorbeeld de Stephanuskerk aan de Talmaweg, aan de voorzijde naast de deuren en ook aan de
achterkant van de kerk.

Stephanuskerk aan de Talmaweg

De kunstenaar Otto Dicke is in Dordrecht geboren op 3 mei 1918 en er
ook overleden op 7 december 1984.
Hij heeft nooit een kunstopleiding
gedaan, maar had een grote passie voor tekenen. Hij had altijd een
schetsboek en potloden bij zich.
Na de oorlog had hij een atelier bij
Teekengenootschap Pictura. Tegelijkertijd was hij twintig jaar als docent modeltekenen verbonden aan
de Academie voor beeldende kunst
in Rotterdam. Hij heeft onder andere illustraties gemaakt in de
bundel ‘Klein Beginnen’ van Simon
Carmiggelt. Hij maakte tekeningen
van kinderen, vrouwelijke naakten
en landschappen. Het liefst trok hij
erop uit om het polderlandschap
van de Krimpenerwaard en Alblasserwaard vast te leggen.
Hetty Klein

Vier kunstwerken sieren
de wijk Zuidhoven
Naast werk van Otto Dicke treffen we in Zuidhoven ook nog zes
plastische vormen van beton van Hans Petri aan op het binnenplein van de Christelijke PABO ‘Hogeschool Inholland’ aan
de Spirea. De plaatstalen vorm ‘Getrapt blok’ van beeldhouwer
Niko de Wit is te zien aan de Vreedonklaan en de keramiste
Joyce Bloem maakte het bronzen werk met drie personen, getiteld ‘Tjinta Kamu’, dat het Zuidhovenlaantje siert.
Boven: Op een grasveld langs de
Vreedonklaan met uitzicht op de
Laan der Verenigde Naties staat
sinds medio 1985 het kunstwerk
‘Getrapt blok’ van de Tilburgse
beeldhouwer Niko de Wit, geboren
in 1948.

Boven: Petri maakte een opstelling
van drie schaalachtige vormen en
drie bolle elementen. Het kreeg de
werktitel ‘Ontwerp binnenplaats’
mee. Hij liet de beleving van de gebruikers meewegen in zijn ontwerp
uit 1968. Scholieren kunnen erop
zitten in de pauze. De objecten kunnen dienst doen als podium, maar
bovenal creëert deze setting een eigen gebied dat de directe omgeving
van de school sterk bepaalt.

Links: Met de verbeelding van de
wachters en danser brengt Joyce
Bloem een persoonlijke mythologie tot uitdrukking. De uitgebeelde
personen verklaren elkaar de liefde
en vertegenwoordigen de eeuwigheid van mensen. De spanning tussen beweeglijkheid - de danser - en
onbeweeglijkheid - de wachters
- vormt een problematiek voor de
maakster van sculptures.
Sibrand de Grauw
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Kerk Hugo van Gijnweg: pionierswerk
van een beroemd architect
Op 24 mei 1967 werd de eerste paal geslagen van de Doopsgezinde Kerk aan de S.M. Hugo van Gijnweg. Het organisch
bouwwerk werd ontworpen door de later beroemd geworden
architect Ton Alberts. Hij heeft de kerk als maatwerk voor de
gebruikers vormgegeven, rekening houdend met de geschiedenis van hun geloof.
Doopsgezinden mochten van de 16e
tot het einde van de 18e eeuw niet
uitkomen voor hun geloof en moesten gebruik maken van een schuilkerk, die bijvoorbeeld bestond uit
een kleine onopvallende ‘poort aan
de straat’, met daarachter een zaal
waar de mensen hun geloof konden
belijden. Met dit verleden staat het
huidige gebouw, langs een drukke
doorgaande weg, in schril contrast.

Architect Alberts
Ton Alberts leefde van 1927 tot
1999. Tijdens zijn werkzaam leven
groeide bij hem langzaam het geloof dat liefde en toewijding een
gebouw doen ontstaan dat zowel
de gebruikers als de omgeving ten
goede komt. De kerk in Zuidhoven
is één van zijn eerste eigen werken,
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waarin hij de principes van de organische architectuur en spiritualiteit
toepaste.
De grote doorbraak kwam voor
hem en zijn collega Max van Huut
in 1988 met het hoofdkantoor van
de NMB-bank in Amsterdam ZuidOost, de huidige ING-bank. Het
gebouw kenmerkt zich door grillige
vormen, die overdonderend en intrigerend tegelijk zijn. In 1994 liet
Alberts in samenwerking met Van
Huut wederom een verbluffend
staaltje zien van zijn talent, toen het
kantoor van de Gasunie in Groningen gereedkwam.

van het gebouw ligt niet direct aan
de doorgaande weg. Het complex
heeft de vorm van een hoefijzer,
waarvan de uiteinden ongeveer drie
meter van elkaar zijn verwijderd.
Wandelt men tussen die uiteinden
door dan heeft men toegang tot
de kerk via een geplaveid binnenplaatsje, dat gemaakt is als overgang tussen de weg en de rust in
de kerk. De architect huldigde het
standpunt dat de kerkganger eerst
de bescherming van het gebouw om
zich heen zoekt, waarna hij of zij in
alle rust toegang heeft tot het daadwerkelijke gebouw.
De ingangspartij, de daglichttoetreding, de vorm van het dak en zelfs
de grote soberheid in uitvoering geven uiting aan de fundamenten van
het doopsgezinde geloof. Alberts
was een aanhanger van organisch
bouwen, waarin hij de natuur als
voorbeeld nam.

Sober en natuurlijk
Alberts moest een paar ‘kunstgrepen’ toepassen om op deze plek een
geschikte sfeer te creëren. De entree

Afgeschermd interieur
Het laagste punt bevindt zich in de
relatief onbelangrijke nevenruimte.

Doopsgezinde kerk anno 2004

In deze ruimte en in de keuken en
toiletten bevinden zich ramen met
een direct zicht op de drukke buitenwereld, maar voor deze functie is dat geen enkel probleem. De
daglichttoetreding is zo gemaakt,
dat de kerkgangers in de kerkzaal
nooit direct voor de buitenwereld
zichtbaar zijn, maar wel meer dan
voldoende daglicht krijgen. Dat valt
binnen door een drietal verticale
raamvlakken die gekeerd zijn naar
de richtingen waar het verkeerslawaai niet vandaan komt. Naast de
entree zijn ramen die uitkijken op
de binnenplaats.
Het hoogste punt van het dak is boven de toegangsdeur van de kerkzaal. Hierdoor wordt men vanuit
de hal op een logische wijze naar de

vier meter hoge houten deur gedirigeerd en heeft de kerkzaal daarmee
direct ook een majestueuze entree.
Het plafond suggereert een hoogtewerking door de twee schuine vlakken die elkaar ongeveer ter hoogte
van de deur ontmoeten. Zo ontstaat
er een prachtige akoestiek, ook omdat in de kerkzaal geen enkele wand
haaks op elkaar staat. De kunstverlichting is net als het daglicht altijd
indirect via weerkaatsing op de
witte wanden. In de kerkzaal hoort
men niets van het geluid buiten; er
heerst een intense rust, ook op het
drukst van de dag.

tectuur en spiritualiteit’ uit 1990
de principes van zijn bouwvisie
uiteen gezet. ‘De Jugendstil was in
feite een primitieve terugkeer naar
de natuur. Van daaruit begon men
vormen en ideeën te ontwikkelen,
waar de organische architectuur
uit is voortgekomen. Het uitgangspunt is dat je met de natuur der
dingen samenwerkt; de bouwwerken groeien omhoog uit de aarde
en openen zich naar de zon. Door
de afwezigheid van parallelle wanden verdwijnt het holle karakter
van een ruimte. Schuin bouwen is
niet alleen gunstig voor de akoestiek, maar ook voor de constructie.
In ons bouwen trachten we ook het
sprituele te betrekken en daarmee
de vorm een hogere betekenis te geven dan alleen het overeind houden
van een gebouw. In de afwerking
van het materiaal moet vooral de
mens zichtbaar zijn en niet de machine.’
Sibrand de Grauw

Organische bouwkunst
Ton Alberts heeft in zijn boekje
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Winkelcentrum Crabbehof

Optimisme in het Dordts Dagblad van 14 april 1964

Ongeveer anderhalf jaar later volgde Van der Vorm Beheer met de
andere twee rijen. In 1964 was het
totale winkelcentrum gereed. Prins
Bernhard verrichte op 24 april 1964
de opening.
Bouw zijde Thorbeckeweg

Op 5 mei 1959 werd de Vereniging
Winkelcentrum Crabbehof opgericht onder voorzitterschap van
de heer H. van Gent met de latere
voorzitter P. de Kok als één van de
mede-initiatiefnemers. In november 1960 werd het noodwinkelcentrum aan de Talmaweg in gebruik
genomen. Philips Pensioenfondsen
nam als eerste een aanvang met de
bouw van twee rijen winkelpanden.
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1990: Overdekt winkelen

Er was plaats voor 43 winkels, gevestigd in 85 winkeleenheden, met
alleen al een investering van 2,5
miljoen gulden voor de inrichting.
Erboven werden 148 maisonnettes
en 12 flats gebouwd. Verder was
het streven een snackbar en een
café-restaurant aan te trekken. Het
Chinees restaurant op het plein
werd pas na 1964 gebouwd.
Het winkelcentrum heeft sindsdien
twee grote renovaties meegemaakt
in 1984 en in 1998.
Sibrand de Grauw

Noodwinkelpaviljoen 1960

Poster Pleinfestival 2003

1989: 25 jaar winkelcentrum

Het winkelcentrum in 1970
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Op tijd de wijk in en uit
In Dordrecht kan je bij het te laat komen nooit met het smoesje
aankomen van ‘Ik wist niet hoe laat het was’. Veel kerktorens
zijn voorzien van een klok. Bovendien hangt op veel plaatsen
in de stad een klok aan gebouwen, mooie grote ronde en duidelijke klokken. Een Dordtenaar is dus altijd bij de tijd.
In Crabbehof zijn er natuurlijk ook
klokken. Alleen is momenteel de
meest zichtbare, die op de toren van
de Stephanuskerk aan de Talmaweg, enigszins van de wijs. Hij gaat
drie keer te snel. Gelukkig geeft de
klok op Winkelcentrum Crabbehof
precies de juiste tijd aan.

huisnummer 397 is een klok van de
bewoner. Aan de klok is duidelijk
zichtbaar dat die behoort aan M.

van Loon, Stukadoorsbedrijf. Tegenwoordig is het wel R. van Loon
die het bedrijf runt, maar toen de
klok opgehangen werd, was het nog
een M.
Aan de overkant bij de familie A.J.
van Son zit aan de ronde klok geen
reclame. Wel staat met koeienletters ernaast dat het bedrijf MIRA-

Klok op Zuidendijk
Maar er zijn nog twee klokken in
Crabbehof, alhoewel, net op het
randje van de wijk. Personen die via
de overweg op de Zuidendijk vanaf
Sterrenburg de wijk binnenkomen
zien recht voor zich op het eerste
huis een mooie ronde klok. Gaat
men via het fietspad bij de Abraham Kuyperweg de wijk uit, dan
ziet men rechts die klok.
Mensen die daar de wijk uitgaan
en vanaf de Smidsweg komen kunnen op een vierkante klok zien hoe
laat het is. Die vierkante klok op
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2005: Klokhuis vlakbij de overweg naar Sterrenburg

2005: Klokhuis aan de Zuidendijk

DO, ongedierte bestrijding en vogelverzorging daar huist.

Bij de tijd
Omdat de gemeente overal in de
stad ronde klokken heeft opgehangen, was het vermoeden dat het een
gemeenteklok is die bij MIRADO
hangt. Hij was wel wat kleiner uit-

gevallen dan zijn maats in de stad
en in plaats van letters stonden er
strepen op, maar dat kon een reden
hebben. Bij informatie bleek dat
ook te kloppen.
Het is namelijk geen klok van de gemeente! De ronde en de vierkante
klok zijn beiden van de bewoners
zelf. Die vonden het leuk dat perso-

nen die Dordrecht in of uit gingen
ook wisten hoe laat het dan was.
Onder het motto ‘Wij zorgen voor
de mensen’ hebben ze daar indertijd die twee klokken opgehangen.
Zo blijven we in Crabbehof goed bij
de tijd.
Ab Reinhardt
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80 jaar Dordrechts Philharmonisch
Orkest
Eén van de bijzondere verenigingen in Crabbehof en Zuidhoven is het Dordrechts Philharmonisch Orkest dat in 2005 het
tachtigjarig jubileumfeest vierde. ‘De Phil’, voor menig bewoner alleen een naam of de herkenning van het gebouw BeneVia
in Zuidhoven bij het passeren langs het spoor.

‘Familiegevoel’ bij De Phil
Vrijwilligers houden De Phil draaiend, als bestuurslid, beheerder, bij
de muntenverkoop voor concerten,
in de jeugdgroep of in de feestcommissie enzovoort. Neem nou Pieter
van Donk. Hij, zijn vrouw en dochter, zijn al jarenlang verbonden aan
de Phil. Zij zijn voorbeelden van
mensen waar een vereniging niet
buiten kan. Als tamboer is Pieter
ooit door vrienden in contact gekomen met het orkest. Mevrouw van
Donk kreeg het van huis uit mee,
haar vader speelde tuba en trombone. Zij speelde vroeger in het accordeonorkest en zong mee in het
koor. Hun dochter blaast nu haar
partijtje mee. Pieter moest de muziek al snel opgeven toen hij naar
het buitenland werd uitgezonden.
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Toch bleef hij in al die jaren betrokken bij ‘De Phil’. Nu hij niet meer
werkt is hij een van de beheerders.

Gebouw BeneVia
In 2001 werd nieuwbouw neergezet
aan de rand van Zuidhoven, naast
het spoor. Vanuit NS station Dordt

Zuid is BeneVia, zoals de naam op
het gebouw prijkt, met de loopbrug
over de weg te bereiken en vanuit
Zuidhoven via de Spirea.
Architect Ir. T. Stam ontwierp dit
multifunctionele gebouw. Want het
is niet alleen de thuisbasis voor ‘De
Phil’, er treden ook regelmatig cabaretgroepen, bands en koren op.
Tijdens de voorbereiding voor de
nieuwbouw was er een commissie
actief, waarin ook de bewonersvereniging Zuidhoven gekend werd.
Dit deden ze om van meet af aan

Het Grootharmonie-orkest van ‘De Phil’ bestaat uit zo’n 90 muzikanten

rekening te houden met de wensen
vanuit de omgeving.

Vrijwilligers van ‘De Phil’
Alleen het casco van de nieuwbouw
werd neergezet. Vrijwilligers van de
vereniging deden de rest en dat was
heel wat.
Op zijn tiende jaar, nu 27 jaar geleden, werd Hemmy Norbart op
aandringen van zijn moeder lid van
‘De Phil’. Ook al was hij in sommige fasen van zijn leven wat minder actief, toch trekt steeds weer de
saamhorigheid, de hechte club die
ze zijn.
Hemmy vertelt hoe ieders talenten
werden benut. Ze gingen ervan uit
dat iedereen iets kan, jong en oud.
Heel bewust is de jeugd erbij ingeschakeld. Enerzijds leerden ze de
kneepjes van het timmer-, metselen schildersvak kennen, anderzijds
werd een beroep gedaan op hun
eigen bijdrage. Want opruimen,
schoonmaken, koffie zetten zijn net
zo belangrijk als je met elkaar aan
het werk bent.
‘Dan wil je ook dat anderen zorgvuldig omgaan met de ruimte.
De betrokkenheid is dan ook heel
groot.’ Hemmy komt een aantal van
dezelfde jongeren tegen bij de voet-

Het unieke BeneVia Muziekcentrum opende in 2001

balvereniging. Daar blijken zij vaak
ander gedrag te vertonen, er is minder binding met de omgeving, ze
gaan anders om met de materialen.

2006 het jaar van de jeugd
‘Opvoeden’ tot verantwoordelijkheid nemen is dus een onderdeel
van de jeugdgroep, vindt Hemmy.
‘Dat krijgen ouders ook mee als ze
hun kind willen aanmelden als lid.
Niet je kind hier droppen en aan
het eind van de dag weer ophalen.
Nee, wij verwachten betrokkenheid
bij de club.’ Hij ziet het plezier bij
de jeugdgroep. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat na ‘het feest-

tachtig’ in 2005, 2006 is uitgeroepen tot het jaar van de jeugd! Zo
worden de bouwstenen gelegd voor
de toekomst, voor het eeuwfeest
van ‘De Phil’.
In de loop van 2005 zijn er heel wat
bijzondere activiteiten geweest in
het kader van de jubileum viering,
zoals een muziekmarathon van 80
kwartier in juni. Een spetterende
afsluiting van het jubileumjaar
vindt plaats op Oudejaarsdag, met
een grandioos concert bij Circus
Royal.
Agnes Vaillant
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Crabbehof heeft bijna veertig jaar
een eigen bibliotheek
Er was eens... geen bibliotheek. Maar dat is lang geleden. Het
begon eigenlijk allemaal in een kerk, waar een verzameling
boeken die konden worden geleend, bijeen stond. Maar dat was
maar voorlopig en al gauw werd uitgekeken naar een ander
onderkomen, dat speciaal voor dat doel kon worden gebruikt.
In 1968 werd een pand betrokken in Winkelcentrum Crabbehof, een voormalige radiozaak.

Oude bieb
Het pand waarin Bibliotheek Crabbehof begon op het winkelcentrum
bestond uit drie verdiepingen,
waaronder een kelder. Daar kwamen de jeugdboeken te staan. De
jeugd kwam er graag, misschien
juist wel vanwege die ondergrondse
ruimte, wat toch blijkbaar iets aantrekkelijks heeft. Toen de bibliotheek dan ook in 1992 met sluiting
werd bedreigd - de gemeente moest
weer eens bezuinigen - kwamen
vooral veel jongere bezoekers in
actie. Er werden massaal brieven
gestuurd naar de gemeenteraad.
Een meisje, Lisa, schreef: ‘Het is
zo’n klein, knus bibliotheekje, waar
je keuze heb uit zoveel boekjes en
boeken. En mensen uit Crabbehof
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zijn er zo. En als dit weg zou zijn,
moesten die mensen helemaal naar
de stad. Daarom moet bibliotheek
Crabbehof blijfen!!!’

Nieuwe bieb
De actie had succes. De bibliotheek
mocht blijven. En is sindsdien niet
meer weg te denken uit het Crabbehofs wijkgebeuren. Want wat vond
er plaats in 1998? Er was weer een
verhuizing. De ‘oude’ bibliotheek
was te klein geworden, barstte zo’n
beetje uit z’n voegen. De wijk groeide, meer mensen werden lid, meer
boeken werden aangeschaft en om
met de tijd mee te gaan - het digi-

1998: De balie van de oude bieb

werkers meer tijd om mensen wegwijs te maken en van informatie te
voorzien.

Andere functies

1998: Gezellig een krantje lezen in de zithoek van de nieuwe bieb

tale tijdperk had inmiddels zijn intrede gedaan - moest er voldoende
ruimte komen voor computers en
voor de uitleen van cd’s, video’s,
dvd’s en zelfs luisterboeken!
Op maandag 30 maart 1998 werd
de nieuwe bibliotheek geopend, een
splinternieuw gebouw, onderdeel
van het wijkcentrum aan de Nolensweg. Aan die weg was de ingang
eerst gepland. Later werd echter
besloten de entree te verplaatsen
naar de andere kant, zodat de bibliotheek nu aan de Savornin Lohmanweg staat! En trappen lopen
naar een bepaalde afdeling, zoals in

het oude pand, hoeft niet meer.

Informatie
Veel wijkbewoners hebben inmiddels de weg naar de bibliotheek gevonden. Tijdens de openingsuren is
het er vaak een drukte van belang.
Wie nog niet zo goed de weg weet,
of een bepaald boek zoekt, kan meteen hulp krijgen van één van de medewerkers. Die hebben daar nu ook
meer tijd voor. Sinds kort kunnen
bezoekers namelijk zelf hun boeken
in- en uitchecken via een scanner.
Gemakkelijk, even je pasje erdoor
halen en klaar. Zo hebben de mede-

De bibliotheek is er niet alleen om
lees- en luistermateriaal te lenen,
je kunt er ook cursussen volgen.
Bijvoorbeeld een computercursus.
Voor verschillende doelgroepen.
Ook kan, in groepsverband, worden
kennisgemaakt met de mogelijkheden van de bibliotheek. Regelmatig
komen schoolklassen bij de ‘bieb’
op bezoek, om er al rondneuzend
achter te komen wat zo’n instelling
allemaal in huis heeft en wat die
precies voor je kan doen.
Je hoeft geen lid te zijn om er naar
binnen te gaan. Lid worden kan altijd nog. Gewoon die mooie ruimte
eens bekijken, er zijn een paar leuke
zitjes en er staan makkelijke stoelen. Kijk een boek of een tijdschrift
in, kruip eens achter een computer.
Wedden dat je het boek dat je hebt
gevonden mee naar huis wilt nemen? Ja, dan moet je toch eerst lid
worden...
Sieta Houthuijse
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Oude landbouwschuur werd
Dordrechtse Manege
Op het einde van de Talmaweg in Crabbehof staat langs de
Hugo van Gijnweg een oude landbouwschuur met een groot
woonhuis. Hier is sinds 1966 de Dordrechtse Manege gevestigd. In de grote schuur is de hal, waar met de paarden gereden
wordt, een restaurant en stallen. Achter de schuur staan ook
nog stallen en er is ruimte om buiten te rijden met de paarden.
Begin vorige eeuw kwam bij de
gemeente Dordrecht de aanvraag
binnen voor het bouwen van een
woonhuis op de Oude Dubbeldamse Dijk, vlakbij de spoorweg
Dordrecht-Lage Zwaluwe. Deze

aanvraag werd gedaan op 31 augustus 1911 door de heer Staring,
eigenaar van landgoed Crabbehoff.
Het lag in de bedoeling om op het
landgoed een landbouwschuur, opstallen en een woning te bouwen. In
het jaar daarop, om precies te zijn
op 23 mei 1912 werd de ‘Aanvraag
tot afgifte van eene Verklaring van
Voltooiing’ gedaan, en deze werd
uiteindelijk op 3 juni van datzelfde
jaar afgegeven.

Huis van boer Schenk

2007: Stallen van de manege
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In 1940 werd het grootste gedeelte
van de boerderij verwoest. Opnieuw werd een aanvraag voor een
vergunning ingediend, ditmaal
bij ‘Bureau wederopbouw boerderijen’. Deze vergunning werd
aangevraagd voor het voor een ge-

‘Groot hoofd, zo’n peerd!’

deelte vernieuwen van de koestal,
de paardenstal en de hokken voor
jong vee, op het perceel Oudendijk
5. Met deze wederopbouw werd
begonnen rond september 1940
door de architecten Bakker en Van
Herwijnen, voor een begroot bedrag van 5.290 gulden. Een oranje

2007: De Dordrechtse Manege langs de Hugo van Gijnweg

gedenktegel in de voorgevel van de
stallen herinnert hieraan. Voortaan
kennen de meeste Dordtenaren het
pand als het huis van boer Schenk.

Manege in Crabbehof
In het jaar 1966 verhuist de Dordrechtse Manege van de Vest in
het centrum van Dordrecht, naar
de boerderij in Crabbehof, waarvan
het adres inmiddels is veranderd in

Spirea 1a. Naast het geven van lessen is de manege tevens een handelsstal waar paarden verhandeld
worden. Op de vraag of de ligging
midden in een woonwijk gunstig is,
antwoordt de huidige eigenares Esther Jansen: ‘Ja, veel mensen vinden het prettiger dan ergens aan de
rand van Dordrecht, omdat de manege nu voor iedereen gemakkelijk
te bereiken is.’

De leeftijd van de manegeklanten
is zeer uiteenlopend. Vanaf vijf jaar
kunnen kinderen rijlessen nemen,
terwijl de oudste amazone die nog
rijdt mevrouw Akkers van 63 jaar
is. Paardrijden is dus iets waar men
heel lang mee door kan gaan.
Jeannette Hofman
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Aan de rand van Crabbehof:
‘De Crabbelaar’
Het begon in 1962 in de grote zaal in de kelderruimte van de
Stephanuskerk die met een vouwwand werd gesplitst, zodat er
ruimte kwam voor drie klassen van 40 kleuters. Later werd er
nog een vierde groep kleuters ondergebracht in een schoolgebouw aan de Vorrinklaan.

Gebouw De Crabbelaar in 1984

Na het verkrijgen van een urgentieverklaring had het nog ruim vijf
jaar geduurd, voordat het nieuwe
gebouw werd gerealiseerd. Op 19
augustus 1970 werd de school of68 | Uit jaargang 16, nummer 4, 2007

ficieel geopend met de woorden:
‘Een Krabbelaar is een zich ontwikkelende kleuter. Krabbelen is een
expressie op alle mogelijke manieren. Op deze school krijgt de kleu-

ter alle gelegenheid tot die expressie.’ De school kreeg de naam ‘De
Crabbelaar’ en stond op de hoek
van de Abraham Kuyperweg en de
Domela Nieuwenhuisweg.
De wijk veranderde en vergrijsde,
waardoor het aantal leerlingen op
de kleuter- en lagere school afnam.
In 1983 besliste men in Den Haag
dat de christelijke scholen in Crabbehof en Krispijn moesten fuseren.
Op 13 juli 1984 werd de deur definitief gesloten. Voor de laatste keer
kwamen de ouders hun kinderen
uit De Crabbelaar halen. Handen
werden geschud, afscheidskussen
gegeven en traantjes weggepinkt.
Ria van Dijk, juf vanaf het eerste
uur, is daarna hoofd geworden van
kleuterschool De Hoeksteen aan
de Patersweg. In augustus 1985
werden kleuter- en lagere school
samengevoegd tot Basisschool De
Hoeksteen. Het gebouw van de
Crabbelaar is na jaren van leegstand gesloopt.
Ineke Braspenning

Aan de rand van Crabbehof:
‘De Talmaschool’
In de periode rond 1960 kwamen er in de jonge wijk Crabbehof
verschillende nieuwe scholen bij, waarvan de Talmaschool aan
de Domela Nieuwenhuisweg er één was. Het was een school
voor Christelijk Lager Onderwijs. De school is tot 1984 in Crabbehof gehuisvest geweest.
De Talmaschool werd officieel geopend in de tweede week van 1962.
Hoofd van deze christelijke lagere
school werd de heer Jan Oosterwijk. Iedere dag begon met het
zingen van een religieus lied en er
werden bijbelverhalen verteld aan
de kinderen.

Een onderwijzer die door zijn vele
activiteiten mede het gezicht van
de Talmaschool bepaald heeft is de
heer Floor Roggeveen. Hij werd in
september 1963 door de heer Oosterwijk gevraagd om naar de school
te komen en is er tot het laatste uur
gebleven.

De school was erg vooruitstrevend.
Er werd voor de zesdeklassers een
driedaags schoolkamp georganiseerd en dat was in die tijd best bijzonder. Maar ook de andere klassen
werden niet vergeten. De klassen 1
en 2 gingen met elkaar op schoolreisje en op een andere dag de klassen 3, 4 en 5.
Door de vergrijzing van de veranderende wijk daalde het aantal
leerlingen. Het gebouw van de Talmaschool in Crabbehof ging in juli
1984 dicht. Het is nu alweer bijna
20 jaar in gebruik als invalidensportcomplex, de Dirk Jongeneelhal. De nieuw gevormde school in
Krispijn kreeg bij de fusie de naam
De Hoeksteen.

De Talmaschool aan de Domela Nieuwenhuisweg

Ineke Braspenning
Uit jaargang 16, nummer 5, 2007 | 69

Buurthuis bruist van de activiteiten
In tien jaar ‘Trefpunt De Nieuwe Stoof’ zijn door het team van
de Dordtse Welzijns Organisatie, met medewerking van een
grote groep vrijwilligers en wijkbewoners, veel activiteiten
opgestart, die nog steeds regelmatig plaatsvinden. Dankzij de
grote inzet en het enthousiasme van ieder werden diverse initiatieven beloond met een regionale of zelfs landelijke prijs.
Een paar maanden na de opening
in 1998 was er in het buurthuis een
bijeenkomst van ruim dertig medewerkers, actieve bezoekers en
vrijwilligers over wensen en ideeën
voor het programma 1998/1999.
´Trefpunt De Nieuwe Stoof’ moest
een plek worden voor mensen van
alle leeftijden om met elkaar in contact te komen.

Prettig ouder worden

Een centrum vol activiteiten
Steeds meer activiteiten ontplooiden zich, zoals een kinderinstuif,
darten voor jong en oud, de zondagmiddagsoos, inloop voor vrouwen
op dinsdagmorgen, boetseercursus,
de multi-culturele vrouwenbrunch
en de drukbezochte ouderenmiddagen. Eind 1998 was er zelfs een
miniconferentie ‘Hoe wordt je zo
prettig mogelijk oud’, met elf beleidsmedewerkers van allerlei in70 | Uit jaargang 17, nummers 1 en 2, 2008

‘Trefpunt De Nieuwe Stoof’ nam
daarmee het voortouw voor nieuwe
ontwikkelingen in de wijken. De
ouderenbijeenkomsten en de vrouwenbrunch werden zo’n succes, dat
andere wijken ze hebben overgenomen.

De huiskamer van Crabbehof

stanties zoals politie, politiek, vervoer, verzorging, welzijn en wonen.
Zo’n honderd mensen uit Crabbehof en Zuidhoven waren naar het
buurthuis gekomen met wensen en
knelpunten.

In oktober 1999 kregen de opbouwwerksters Aliek van den Berg en
Agnes Vaillant een prijs voor hun
aanpak ‘Prettig ouder worden’, onderdeel van de aanpak ‘Sociaal investeren in Crabbehof’. Deze was
geschonken door de 100-jarige
Apotheek Crabbehof en werd uitgereikt door burgemeester Noorland.
In de Colijnstraat in Crabbehof ging
Woningcorporatie Woondrecht in
samenwerking met ‘Trefpunt De
Nieuwe Stoof’ feesten en activiteiten voor de bewoners organiseren.
Op het feest in september 1999
mochten de kinderen zelfs op de
motor van de wijkagent zitten.

Festiviteiten
In het jaar 2000 werd in De Stoof
door buitenlandse vrouwen, samen

Zo werden in 2004 fietsen aangeschaft. Op het kerkplein aan de Nolensweg leerden allochtone vrouwen fietsen. De volhouders kregen
een heus fietscertificaat.

CrabbehofKraam

‘Vrijwilligers zijn de kracht en het kapitaal van de wijk’

met Nederlandse vrouwen, als afsluiting van de Ramadan het Suikerfeest gevierd. Voor de kinderen
was er een groots kindercarnavalsfeest. Ook de vrijwilligersavond
onder het motto ‘Vrijwilligers
zijn de kracht en het kapitaal van
de wijk’, als dank voor de inzet
van alle actieve wijkbewoners uit
Crabbehof en Zuidhoven, werd
een jaarlijks terugkerend festijn.
Op Winkelcentrum Crabbehof
werd in 2003 het feest ‘De Hele
Wereld In Crabbehof’ op touw gezet. Het was grandioos. Dit jaarlijkse wijkfeest is niet meer weg te

denken uit Crabbehof.

Onze Buurt Aan Zet
Onze Buurt Aan Zet (OBAZ), dat in
Crabbehof startte onder de naam
‘De droom van Crabbehof’, ging
in december 2001 van start. Dordrecht was hiermee één van de dertig steden die drie jaar lang extra
geld kregen van de Rijksoverheid
voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Veel
bewoners vulden een bon in met
‘hun’ droom. In de loop van de drie
jaar zijn veel van de 270 ingediende
wensen in vervulling gegaan.

In samenwerking met Stichting
Aarde uit Utrecht werd gestart met
de ‘CrabbehofKraam’, een project
in de wijk voor mensen met lagere
inkomens. Buurtbewoners begonnen met een kledingkraam, een
hapjesgroep en een fietsenwerkplaats. Onder de titel ‘Crabbehof
dopt haar eigen boontjes’ werd de
CrabbehofKraam
genomineerd
voor de landelijke duurzaamheidsprijs ‘Het Ei van Columbus’.
Eind 2007 kreeg de vereniging
CrabbehofKraam de landelijke diversiteitsprijs 2007 van MOVISIE.
De jury oordeelde: ‘Fascinerend
wat een wijk gezamenlijk voor elkaar kan krijgen.’ Het gezamenlijk optrekken van vrijwilligers en
bewoners met een veelkleurige
culturele achtergrond vergroot de
saamhorigheid in de wijk en maakt
mensen trots op wat wordt bereikt.
Ineke Braspenning

Uit jaargang 17, nummers 1 en 2, 2008 | 71

De Dirk Jongeneelhal en de Invaliden
Sportvereniging de Drechtsteden
Sinds 1970 trainde de ‘Invaliden Sportvereniging de Drechtsteden’, ISD, in een hal van de ‘Dienst Sociale Werkvoorziening’,
DSW, in Dordrecht. In 1989 werd de ‘Dirk Jongeneelhal’ aan de
Domela Nieuwenhuisweg in Crabbehof geopend.
Bestuurslid van de ISD, de heer
Paul Suijkerbuijk, vertelt hoe het
allemaal ontstaan en gegroeid is.
‘De vereniging is op 1 september
1970 opgericht. Voor alle sportactiviteiten mochten we gebruik maken van een hal binnen de DSW.
Het doel was om mensen met een
handicap op een sportieve en sociale manier te integreren. Daarbij
konden mensen zonder handicap
de gehandicapten helpen. Samen
sporten, samen bezig zijn. Dat
bleek een succesformule. We hadden de volledige medewerking van
de heer D. Jongeneel, directeur van
de DSW.

een nieuwe locatie.’ De voormalige
Talmaschool aan de Domela Nieuwenhuisweg in Crabbehof. stond
inmiddels al vijf jaar leeg. Er moest
veel opgeknapt worden.
De heer Suijkerbuijk legt uit: ‘We
wilden een beroep doen op het
bedrijfsleven. Verder kwamen er
acties zoals voetbalwedstrijden
van DS ’79, een sponsorloop door
Oranje-Wit en andere activiteiten
om geld bij elkaar te brengen. Natuurlijk werden de subsidieregelingen goed onderzocht en gebruikt.
De verbouwing werd begroot op
500.000 gulden, een heel bedrag in
die tijd.’

Nieuwe locatie

Giften

Maar de DSW wilde ook uitbreiden
en had meer ruimte nodig voor productie en verkoop. In goed overleg
zijn we toen op zoek gegaan naar

In de kantine hangt nog altijd een
grote plaquette, een ingelijste pagina van de Merwesteyn, gewijd aan
de opening van de Dirk Jongeneel-
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Een eigen clubblad

hal. De weekkrant bood dit cadeau
aan tesamen met een cheque van
22.000 gulden. De twee sportzalen werden vernoemd naar Henri
Ufkes en Jan Tanghe, die veel voor
de ISD hebben betekend. Dankzij
de hulp van velen, zowel in financieel als in materieel opzicht, kon
het gebouw op 23 maart 1989 in gebruik genomen worden.

Veel keus
De ISD en de Dirk Jongeneelhal
voorzien sinds de oprichting in de
behoefte aan sport voor gehandicapten, zoals conditietraining, sjoelen, tafeltennis en fibrogymnastiek.
In het verleden was er ook nog
handboogschieten en luchtbuksschieten. Door gebrek aan belangstelling is dat echter gestopt.
‘En niet te vergeten rolstoelbasketbal’ zegt de heer Suijkerbuijk. ‘Dat
is later overgenomen door ‘Frisol’,
de olie- en brandstoffengroothandel. Zij wilden dat sponsoren. Eerst
hebben ze dat onder onze naam gedaan. Later zijn ze verder gegaan
onder de naam Frisol.’

Sponsors
Hoe is de sponsoring op dit moment? ‘De laatste tijd dreigt er een
tekort aan sponsors te ontstaan. We
hebben wel een spaarpotje, maar
dat raakt al aardig leeg. We kunnen
natuurlijk niet alles verhalen op de
leden. Ook het werven van vrijwilligers valt niet mee. Die kunnen we
juist goed gebruiken voor schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Daarbij komt dat het gebouw
ook grootonderhoud nodig heeft.
We denken aan reparatiewerk aan

ISD op de voorpagina van weekblad Merwesteyn

kozijnen, schilderwerk enzovoort.
Voor het bestuur wordt het een
steeds grotere uitdaging alles financieel rond te krijgen.’

Prijzen
De prijzenkast laat zien dat er heel
wat sportieve resultaten zijn geboekt. De heer Suijkerbuijk haalt
herinneringen op: ‘Ja, dat klopt, in
vele takken van sport behaalden leden van onze vereniging een prijs.
In het verleden hebben verschillende leden van de ISD meegedaan

aan de Paralympics.
Maar de laatste tijd richten wij onze
activiteiten meer op de recreatiesport. Mensen die juist voor hun
plezier willen sporten en niet zo
zeer voor de competitie. Verder
worden er regelmatig spelactiviteiten en festiviteiten georganiseerd.
Daar zijn jong en oud welkom.’
Karel Buijse
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Tot slot
Deze uitgave zou niet mogelijk zijn geweest zonder een stukje uit de potjes van Wijkinitiatieven Crabbehof-Wielwijk en het Sociaal Programma voor Crabbehof. En niet zonder de persoonlijke inzet en steun van Rinus de Regt,
Diana Henneken (Tienplus), Jan-Dirk Costeris (wijkwinkel Crabbehof) en Aliek van den Berg (‘Trefpunt De Nieuwe Stoof’). En ook niet zonder die vele, vele bronnen, getuigen, fotografen, etc.
In het bijzonder moet hier Ineke Braspenning genoemd worden, die met het voorbereiden en beschikbaar stellen
van teksten, foto’s en kranten, onmisbaar was bij de totstandkoming van dit boek. Namens de auteurs en mijzelf
Ad Bosch
allen hiervoor van harte dank.
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Archief Dordrechts Philharmonisch Orkest: blz. 62
Archief Don Boscoschool: blz. 24, 25
Archief Floor Roggeveen: blz. 69
Archief ‘Het Vrije Volk’: blz. 59 (noodwinkels)
Archief Huize Avondzon: blz. 45
Archief Joh. Stavast: voorblad binnenzijde
(20e eeuw), blz. 8, 9, 15 (plein), 17, 40, 41, 75 (2x)
Archief Kennedyschool: blz. 26, 27
Archief Montessorischool: blz. 32, 33
Archief Opstandingskerk: blz. 38, 39 (kerk)
Archief R.K. Kerk van de Verrezen Christus: blz. 12
Archief Ria van Dijk: blz. 68
Archief Speeltuinvereniging Crabbehof: blz. 50
Archief Vreedonk: blz. 22, 23
Archief Winkelcentrum Crabbehof: blz. 58 (bouw),
59 (poster en artikel)
C.J. Walson: blz. 7, 11
Clubblad ISD: blz. 71
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Collectie Piet van ‘t Veld: blz. 42
De Dordtenaar: blz. 15 (luchtfoto), 18
De Galerij: blz. 59 (logo)
Deurpost Woondrecht: blz. 20
Dordts Dagblad: blz. 58 (krantenkop)
Foto Henk van den Broeck: blz. 13, 58 (spelen),
59 (plein)
Foto Henk van der Net: blz. 60, 61
Foto Ineke Braspenning: voorblad binnenzijde
(21e eeuw), blz. 31, 39 (interieur), 43, 54 (kerk),
63, 66 (2x), 71 (ontwerp)
Foto Jeannette Hofman: blz. 67
Foto Karel Schaarman: blz. 47, 54 (mozaïek),
55 (3x), 70
Foto Nico Weijl: blz. 19, 21, 35, 51, 53, 58 (markt)
Foto Rinie Boon: blz. 73
Foto Sibrand de Grauw: blz. 57
Foto Spanjersberg Rotterdam: blz. 52
GAD DI 1995: blz. 37
Stadsarchief Gemeente Dordrecht: blz. 14, 28, 29
Stichting Leefbaar Zuidendijk: cover voor
Teekengenootschap Pictura: blz. 36

Boerderij Zuidhoven rond 1930

De Colijnstraat rond 1960

Uitgeverij Tienplus
Copyright © 2011 De auteurs
Vormgeving Ad Bosch
Drukkerij Morks
Oplage 1.000 stuks

Het stokoude landgoed Crabbehoff, vele malen ouder dan de tegenwoordige wijk, de eerste na-oorlogse plannen, de bouw van winkelcentrum,
scholen, kerken en vele andere zaken passeren de revue in leuke, verrassende maar vooral informatieve stukjes, lekker kort en rijkelijk geïllustreerd aan de hand van vele oude foto’s.
‘De geschiedenis van Crabbehof’ is een bijzonder boekje, waarin het op
het oog nog zo korte bestaan van deze wijk en dat van zusje Zuidhoven
wordt beschreven aan de hand van artikelen uit wijkkrant ‘De Galerij’.
De rubriek ‘De geschiedenis van Crabbehof’ verscheen vanaf 1997 tot in
2008 en bestond uiteindelijk uit 54 afleveringen, waarvan dit boekje een
zo getrouw mogelijke afspiegeling is.
Geschiedenis schept een band in een gemeenschap. En alleen een samenleving, die zich bewust is van haar verleden, kan met vertrouwen haar
eigen toekomst creëren .

