April 2006

Nieuwbouw in beeld?
Maandagavond "20 maart aanstaande om
19.30 uur worden in het Trefpunt de eerste
plannen voor nieuwbouw op Stad gepresenteerd. Het wordt geen avond van aanschuiven, zitten en luisteren naar sprekers.

Het gaat om tekeningen, schetsen, foto's. Die
kan je beter in je eigen tempo bekijken en met
elkaar bespreken, zonder dat er iemand
"stilte" bij roept. In het Trefpunt staan panelen opgesteld waarop alles is te zien en een
beamer draait een doorlopende voorstelling
met lichtbeelden. De presentatie sluit rond
21.30 uur, tot die tijd kunt u op elk moment
in- en uitlopen.
Voor het weekend ontvangt iedereen
in Stad nog een nieuwsbrief van de organisatoren, waarin u alvast informatie kunt lezen.
Op de avond zelf zijn medewerkers van de
gemeente en van de projectontwikkelaars ÄICUS, Kroon en Woongoed Flakkee aanwezig.
Zij lopen rond om u een toelichting te geven,
maar vmgen ook om uw mening en om suggesties. Om dat vast te leggen zijn er formulieren aanwezig, waar u uw ideeen op kwijt
kunt.
Wat is de bedoeling van de avond?
In twee woorden: informeren en reageren.
Stad vraagt al langer om meer informatie over
de nieuwbouw en die wordt nu gegeven, hoewel er,nog weinig vastligt. Op dit moment
wordt gewerkt á8n een z.g. ontwikkelingsplan. Dat is een.onderdeel van een nieuw bestenn:qingsp~.,,:,~wordt beschreven wat
. ilieuwbouw in- ~tad kan en
met

soorten en aard van bebouwing.
Er ligt voor Stad al een paar jaar een concept
bestemmingsplan. Vanwege de bouwlocatie
Oranjelaan is dat door de provincie afgekeurd. Met het nieuwe ontwikkelingsplan
wordt dat - hopelijk - de basis voor een definitief plan.
De rolverdeling rond de nieuwbouw
is vrij ingewikkeld. De projectontwikkelaars
Arcus, Kroon en Woongoed Flakkee willen
graag bouwen op Stad. De gemeente Middelharnis vindt dat geen slecht idee, maar wil de
garantie dat die nieuwbouw goed past op Stad
en aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
Daarvoor is nu het stedenbouwkundig bureau
RDH uit Goes aangetrokken en de presentatie
komt maandag van die kant. RDH is er niet
om huizen te ontwexpen, maar eerder voor
straten, de ligging, de inbedding in de omgeving met plantsoen en groen. Plaatjes van
droomhuizen zijn er maandag dus niet, misschien wel van een droomstraat?
Na maandag wordt het een tijdje stil
voor Stad. Met uw meningen en suggesties
naast de tekentafel wordt er verder getekend
en geschreven aan het ontwikkelings- en bestemmingsplan. Er volgt veel overleg met
instanties, waarvan de provincie wel de belangrijkste is. AIs er een samenhangend en
voor de instanties acceptabel plan ligt, komt
de bouwkaravaan opnieuw naar Stad. De vrijblijvendheid van 20 maart is er dan af: het
wordt een inspraakavond. Dat duurt nog wel
even, tot na de zomer. Grijp dus maandag uw
kans en kom kijken, luisteren en praten.
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- Bakel·. r
Op een regenachtige woensdagmiddag ging ik op bezoek In de 'postiljon'. Hier woont In een groot huls met
mooi uitzicht naar de polder de familie van DammeBakelaar. We dronken een kopje thee en Ik kreeg een
mooi verhaal te horen.
Cor van Damme is geboren en getogen Stadtenaer. Zijn leven begon aan de Zeedijk. In 1944 is hij in dienst gekomen
van de PIT. Hij begon zijn carrière als hulpbesteller en heeft
de opleiding gedaan voor waarnemend kantoorhouder op
Oost-Aakkee. Hij werd echter geen kantoorhouder, maar
kreeg een vaste aanstelling als postbode. Hier was hij erg
blij mee; hij was en is nog steeds een echt buitenmens. Dhr.
Kardux was in die tijd kantoorhouder.
Het was altijd erg hard werken. Elke dag had hij een buitenroute van 18 kilometer. Op de fiets door weer en wind. Hij
deed het altijd met plezier en heeft er nog heel veel herinneringen aan. Zo kan hij zich herinneren dat hij een keer een
pakje af moest geven in de van WIttenhorststraat en dat er
toen hij bij de deur was een grote zwarte hond door het
voorraam recht op hem af sprong. Dit was wel schrikken
natuurlijk.
Ook moest hij een keer post bezorgen tijdens een zware
onweersbui. Hij moest buiten het dorp zijn bij de familie Korteweg. Op het moment dat hij daar was, sloeg prompt de
bliksem in. Op dat moment was hij ook een soort sociaal
werker. De vrouw des huizes was zich immers lam geschrokken. Hij is een tijdje bij haar gebleven. Ook sneeuwstormen en harde wind zijn hem niet ontgaan. Je kon de 18
km route dan niet fietsend doen, maar je moest lopen naast
de fiets. Een keer had hij zijn fiets tegen een muurtje gezet
om even post af te geven, maar door de harde wind waaide
zijn fiets om en alle post verdween in een moddersloot
Toen snel naar huis en rond de kachel laten drogen. U begrijpt dat er niet veel meer van te lezen was.
In de Voorstraat was het allereerste postkantoor. Dit was
toen in het huis van de dames Snijders. Toen in 1958 een
vacature kwam in de plaats van dhr. Kardux, wilde dhr. van
Damme eigenlijk graag dat zijn vrouw kantoorhouder werd.
Zij is toen de opleiding gaan volgen en gaan werken als kantoorhouder. Het postkantoor verhuisde toen naar
Nieuwstraat 41 waar nu familie Boogaard woont. Familie
van Damme heeft in die tijd het stuk waar het kantoortje was
eraan laten bouwen. Ze kregen daarvoor subsidie van de
PIT. Dertig jaar hebben ze aan de Nieuwstraat gewoond.
Mw. van Damme heeft 26 jaar als kantoorhouder gewerkt.
18 november 1977 herinneren ze zich nog als de dag van
gisteren. Er komen allerlei krantenknipsels op tafel. Op die
dag werd er een overval gepleegd op het postkantoor. Het
was op een vrijdagavond tegen sluitingstijd. Er kwam een
'zwart monster' binnen dat riep:'Geld of ik schiet'. Ze konden
niet anders dan het geld geven. Piet Bakelaar stond in die
tijd in verbinding met het postkantoor. Bij calamiteiten kon er
op een knopje gedrukt worden en kreeg Piet een melding.
Hij kwam direct maar helaas te laat Een getuige was er wel.
Het zoontje van Jan van der WeIIe, was rond die tijd buiten
aan het spelen en had bijna het hele nummerbord van de
auto van de overvaller onthouden. Zo hebben ze de man op
kunnen sporen. De schrik zat er goed in natuurlijk. Ze weten
te vertellen dat ze een stuk boerenkaas kregen van familie
Maas voor de schrik.

Op 1 augustus 1983 vierde meneer van Damme zijn 25-jarig
jubileum bij de PIT. Er komt een mooie oorkonde tevoorschijn en vol trots vertelt hij erover. Wat een verschil met
vroeger en nu. Computers en andere automatisering waren
er toen nog niet, alles ging uit het hoofd. Later kwam er wel
een telmachine.
Meneer van Damme had in
die tijd ook een hoop nevenfuncties. Hij is onder
andere penningmeester
van stichting dorpsgemeenschap geweest, voorzitter
van het bejaardencomité,
voorzitter van Soli Deo Gloria, waar hij nu al 46 jaar lid
van is. Zingen is een grote
hobby van hem. Hij is ook
bestuurslid geweest van
KCZ (Christelijke Zangers
Vereniging) afdeling Rotterdam. Ook is hij 26 jaar lid
geweest van de kerkenraad
van de gereformeerde kerk
en secretaris van het maatschappelijk werk Oost- -C-o-r-va-n-D-a-m-m-e-voo-r-he-tpo-s-tka-n--Flakkee. Soms was het best toor in de Voorstraat De foto werd
druk om overal en altijd op
rond 1950genomen.
tijd te zijn. De post moest - - - - - - - - - - ook op oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag gewoon rond gebracht worden. Zijn vrouw
herinnert zich nog een keer op een oudejaarsavond dat er
een kerkdienst was om 19.00 en dat haar man nog met het
post uniform aan de kerk instoof. Hij was maar net op tijd
klaar en had geen tijd om zich om te kleden.
Op 1 februari 1981 is hij na 38 jaar trouwe dienst bij de PIT
met pensioen gegaan. Als ik hem vraag of hij nog een wens
heeft of nog iets wil zeggen aan de Stadtenaren, hoopt hij
dat de Stadse dagen nog lang georganiseerd worden, in het
belang van Stad. Het is belangrijk om met elkaar een band
te houden en goed voor elkaar te zorgen.

Alie van Damme-BakekJar aan het werk op het postkantoor in de
Voorstraat.Defoto werd in 1978genomen.
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De Dorp,,,,oep -2e Kwartaal 2006
Agenda dorpsgroepactivIteiten:
- 24 maart lOO6: "MeIl8-erger-je-niet"

•

SpeUeQesavond voor volwassenen

•

20:000 in het Trefpunt
Entree: € 1,50

•
•

Monopoly, Triviant, Risk, sjoelen, dammen, schaken, kaarten,

etc.
•

Voor alle StadteDaren vanaf 18 jaar

- ~1 maart 2006: Toneeloptreden van '~ Stadse Kids'

•
•

•

De groep speelt 'Bim,jer en de 'verdwenen' aardappeleters'
In bet Trefpunt om 19:30i1 (zaal-openom 19.000)
Kaarten 4 euro, voorverkoop bij de E-markt en G. Kamp Rijwielen (ook aan de 7a81)

- 5 aprill3 mei/31 mei 2006: 55+ Soos
•
•

13:300 16:300 in het TrefPunt
Kosten €2,-, daarvoor krijgt u ook een kopje koffie/thee en nog

een andere consumptie
- 7 aprD 2006: Bingo voor volwassenen

•
•
•

Let op: deze keer alleen voor 18 jaar en ouderl Maar: gaat pas
door bij deelname van min. 10 personen
Aanvang 20:000 in het Trefpunt
Kaartje €0,50, boekje €5,- en superronde los kaarlje €1,-

- 21 aprll2006: Filmavond in bet Trefpunt
•
•

Aanvang: ~9:300
Kosten: € 1,50

- 26 april 2006: KnotseImiddag voor kinderen
•
Aanvang 13.30 uur in het Trefpunt
•
We gaan iets leuks voor moedeIdag maken
•
Entree € 1,50

-17 mei 2006: Speurtodat/baDODllenwedStrijd
•
•

Aanvang 13:000 in het Trefimnt
Entree €1,SO (we eten ook pannekoeken)

- 7 juni 2006: Kiqder l"OIIIIDebnarkt
•

Aanvang 13:300 in het Trefpunt

- 14 juni 2006: Sehilderen op li~ strandje

•

Onder begeleiding van Jail Roedoe

•

Aanvang 13:300 op het stIaDdje aan de ZeedijK

•

's Middags jongeren, 's aVonds ouderen

•

Entree €1,50

Vrijwilligers gevraagd
Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers,
met name voor:
(kn~l)mlddagen voor kinderen (altijd
op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur)

- De

- De verzorging van de bingo avonden (het
inkopen en opslaan van de prijzen, dl,lS u
heeft een auto en wat kastruimte thuis nodig)

Oprichting fietsclub
Er is een aantal dames naar ons toe gekomen
die een fietsclub wilden laten oprichten door
de Dorpsgroep.
Hierbij dus een oproep voor mensen
die graag fietsen el'l dat niet alleen willen
doen. Enthousiaste fietsers kunnen bellen
met Marlles van Adrichem (610106). Zij zal u
de gegevens verstrekken van de initiatiefneemsters, zodat u afspraken kunt maken.

55+ Soos in het Trefpunt
Op 8 maart werd er in het Trefpunt met een aantal
ouderen gesproken over de invulling van een 55+
Soos. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is
aan een m~elijkheid om eens metelk'aar een
spelletje te doen of dia'slfilms te ~kijken over het
eiland. Ook zou het een leuk idée zijn om eens met
elkaar oude liedjes te zlngenlluisteren.
De 55+ Soos is inmiddels gestart en we komen op
de volgende data bij ell(aar: 5 april, 3 mei, en 31
mei, altijd van 13.30 tot 16.30 uur, ir) het Trefpunt.
Entree €2,-, daarvoor krijgt u ook een kopje koffie!
thee en nog een andere consumptie.
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Verkiezingen weer voorbij
Op 7 maart konden stemgerechtigde Stadtenaren hun stem uitbrengen in het Trefpunt.
Ter keuze werd een grote lijst namen voorgelegd, allen kandidaten om zitting te nemen in de nieuwe gemeenteraad.

Dok achtergrondinfOrmatie te vinden bij de gemeenteraadsverklezingen.
Het hoogtepunt van de periode was het Stads Debat
dat op 20 februari In het Trefpunt werd gehouden.
Iedere partij had hiervoor een afgevaardigde naar
Stad gestuurd. In vier ronden kwamen thema's aan
bod die van tevoren onder Stadtenaren waren gernventariseerd. De opkomst op de avond was hoog en
er werd stevig gedebatteerd over voor Stad reIevante onderwerpen.

In aanloop naar de verkiezingen werden op Stad
diverse activiteiten ondernomen. Alles met als
doel duidelijkheid te krijgen over de standpunten
van de verschillende partijen. Er werd een speciale website online gezet waarop Iedere partij zich
kort kon presenteren. Daarnaast was op die site
_ _ _ _ __ --, Na het debat volgde een week waarin de
politici hun laatste spurt maakten en nog op
diverse plaatsen in de gemeente opdoken.
Onderwijl was het aan de burgers om te
100
gaan bepalen welke knop zou worden gaan
ingedrukt in het Trefpunt.
80
Op 7 maart was het dan zover: de verkiezingen. Na de campagneperiode was het
60
woord nu aan de kiezer. De gehele dag
werd er gestemd en uiteindelijk brachten
40
726 mensen in Stad hun stem uit. In het
dorp betekende dat de links weergegeven
2.0
Uitslag, waarbij een kwart van de Stadtenaren koos voor VDB '78.

"

De redactie van StadsWeb zal in de komende periode terugkomen op de beloftes die
de gekozen politici in de campagneperiode
aan ons deden. Die beloftes zijn na te lezen
op de pagina StadsDoelen op de verkiezingsspecial van onze website.

Gymvereniging DOTO viert 60-jarig jubileum
2006 is voor de Stadse
sportverenigingen een feestelijk jaar. Niet alleen de
voetbalclub bestaat dit jaar
60 jaar, ook gymnastiekvereniging DOTO viert haar 60jarig jubileum.

zeker geen grap. De organisatie
heeft ook een speciaal thema
voor de dag gekozen: Piraten.

Op 3 april 1946 werd onze
gymnastiekvereniglng DOTO
opgericht. 60 jaar en nog
steeds In beweging is voor de
vereniging een goede reden
voor een feestje. Het jubileum
wordt dan ook gevierd met leden, oud-leden, (oud) bestuursleden, vrijwilligers en belangstellenden.

Voor de jeugd en lenige, enthousiaste ouderen zijn er activiteiten in de gymzaal, maar er
Is ook gelegenheid om onder
het genot van een hapje of
drankje gezellig te kletsen In
het piratennest. Het is niet verplicht om verkleed te komen,
maar het mag natuurlijk wel.
Een deskundige jury zal beoordelen welke piraten (een grote
en een kleine) er het meest uitspringen. Deze piraten zullen op
passende wijze beloond worden.

Op zaterdag 1 april is iedereen
tussen 15.00 en 18.00 uur van
harte welkom In en bij de gymzaal aan de Kolff van Oosterwijkstraat te Stad aan 't HaringvIIet. De datum is apart, maar

Het belooft al met al een mooi
feest te worden en de organisatie hoopt dan ook iedereen te
mogen verwelkomen op zaterdag 1 april tussen 15.00u en
18.00u.

Oproep om oude Stadse
foto's
Het is de bedoeling dat er dit
jaar een tentoonstelling georganiseerd zal worden van oude Stadse foto's in het Trefpunt.
Inmiddels hebben de mensen van
de organisatie van deze tentoonstelling al een groot aantal oude
fOto's van Stad weten te verzamelen, maar hun verzameling is
nog lang niet compleet.
Als u thuis nog oude foto's hebt
van Stad dan kunt u dat doorgeven aan lan Maliepaard. Hij scant
ze dan voor u in of komt ze bij u
thuis fOtograferen. Neem voor
meer infOrmatie contact met lan
op:
lan van Halfwassenaerstraat 2
3243 AS Stad aan 't HarIngvliet.
Of bel: 0187 611321.
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-Niet geschoRenOmdat bepaalde familienamen erg veel voorkwamen in Stad werd vaak de naam van de vader achter de naam gebruikt of kreeg je een bijnaam die helaas ook vaak als scheldnaam gebruikt werd.
Om dit negatieve aspect te omzeilen werd in een gesprek over iemand achter de naam de woorden
"niet geschollenR gebruikt. In de rubriek 'Niet geschollen' bespreken we Stadse bijnamen.

De Vente - Frans van der Valk
Vanwege het wereldkampioenschap voetbal komende zomer
bespreken we In deze Niet Geschollen een toepasselijke bijnaam: De Vente.
Ook in de dertiger jaren was voetbal
erg belangrijk hier op het dorp en
toen Nederland in 1934 voor het eerst
naar de wereldkampioenschappen
ging was er een echte Oranjekoorts.
De spelers werden op handen gedragen. De namen van sommige van die
spelers vinden we terug in de bijnamen op het dorp. Aren Arensman,
zoon van de Kneu, werd als keeper
vernoemd naar Bep Bakhuys en Frans
van der Valk naar Leen Vente.
Leen Vente speelde eerst bij Neptunus, maar ging in 1934 over naar Feijenoord en opende op 27 maart 1937
met de Rotterdamse burgemeester
het nieuwe Feijenoordstadion. Hij
maakte 65 goals in 82 competitiewedstrijden en speelde 21 interlands.

Frans van der Valk aan het werk bij commissionair Peek:stok aan de Kaai.

Iedereen zong uit volle borst:
We gaan naar Rome, we gaan naar Rome
En Vente neemt zijn kanjers mee
We gaan naar Rome, we gaan naar Rome
8ep Bakhuys doel beschermt voor twee
En Mijnders,Wels, Van Heel en Sm/t

Die roepen om de beurt: Hij zit!
Als ferme jongens, als beste jongens
Hollandse jongens, van Jan de Wit.

pe met zijn houten been (de opa van
Annie Braber-Knape). Het huisje was
klein en ze sliepen in de bedstee. Tijdens de drie bevallingen moest ze
van de dokter en Mina Knoop (de
baakster) dwars op bed liggen.

Bep Bakhuys trapt, een ren van Wels
Voor t doel zweeft reeds de bIIl
Van Mijnders, door naar Smit, dan Vente
En plots een doffe knal
m----,;
t Vliandelijk net dat trilt
Dat gaat zo keer op keer
Als Holland dat niet wint
Eet ik geen macaroni
meer.

Helaas werd Oranje in
Milaan, ondanks een
goal van Vente in de
voorronde tegen Zwitserland, met 2-3 uitgeschakeld. Iedereen zong
vervolgens: we gaan
naar Rome, maar zijn
niet verder dan Milaan
gekome .

De verlovingsfoto van Frans van der Valk en Debora Dalemans.

Frans van der Valk
droeg dus de bijnaam
De Vente. Hij was een zoon van Wout
van der Valk en Arendje Melaard en
had twee oudere zussen: Jannetje die
jong overleed en Lena die met Koos
Melaard (Koosje Mol) trouwde en nu
nog in de Samaritaan verpleegd
wordt. Hij had een jongere broer Jaap
die met Sjanie Krijtenberg uit Sommeisdijk trouwde. Zij kregen twee
kinderen: Wout en Joke. Jaap woonde
naast zijn ouders in de Voorstraat tegenover bakkerij Silvius en is jong
overleden. Doris van Biert van de
post ging later in zijn huis wonen.
Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers
Nederland binnen en moest Willemstad evacueren. Toen kwam Debora
Dalemans met haar familie met de
boot naar Den Bommel en vandaar
met een vrachtauto naar de Christelijke school op Stad. Zij vond uiteindelijk met haar zus onderdak bij Leen
van Splunter op de Achterdijk. Ze
ging wandelen op de Zeedijk en ontmoette daar Gerrit Braber (Brilletje)
en Frans (Vente). Ze vond een baantje bij Cor Goumare (Cor Jet) en Nely
Mijs maar kon daar niet slapen en
mocht daarom bij de familie van der
Valk inwonen.
Na bijna zes jaar verkering trouwde
ze met Frans en ging in het slop in de
Nieuwstraat bij bakker Koppenaal wonen, naast Arie Bouman en Kees Kna-

Hun kinderen:
1: Arendje (Atie). Hij werd in 1944
geboren en trouwde met Koos Verwoerd. Ze hadden later een kruidenierswinkel in Ooitgensplaat. Ze kregen vier kinderen: Johanna (Anneke),
geboren op 25 maart 1967. Zij
trouwde met Jan Bartels. Frans Wouter, geboren op 3 april 1968. Hij
trouwde met Dian Verraes en kreeg
lordi I lannes en Jelle. Wouter Frans,
geboren op 1 februari 1971. HIJ
trouwde met Dorien Hultermans en
kreeg op 18 april 2005 Niels. Debora
Ingena (Inge), geboren op 26 augustus 1972, woont samen met Wilco
Klik in Ooitgensplaat.
2: Coby, zij woont samen met Ruud
Voster in de Oranjelaan 35
3: Wouter, hij trouwde met Liesbeth
de Blok en ze kregen twee kinderen:
Frans (die trouwde met Anneke Herwijnen en die kregen zoon Jan Wouter) en Laurens.
Nadat de Zweedsestraat gebouwd
was gingen de familie naar Zweedsestraat 8. Frans werkte eerst bij
commisionair Peekstok op de Kaai en
later bij de Koni in Oud-Beijerland. Na
zijn overlijden woonde Debora nog
een tijdje op Stad maar ze woont nu
met veel plezier in de Goede Ree.
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Stadse Dag 2006 in het teken van water
Het is inmiddels een traditie
geworden en na het overweldigende succes van de boerenbruiloft is de Culturele
Kring Stad alweer bezig met
de organisatie van editie
2006.
Het thema van de dag Is al bekend: Stad aan het Water. En
ook de datum is inmiddels vastgesteld: zet zaterdag 26 augus-

tus maar vast in uw agenda.
Over het precieze programma
wordt nog volop nagedacht en
iedere Stadtenaar wordt uitgenodigd om mee te denken. Het thema is erg breed en daarom is ook
veel mogelijk. Je kunt denken
aan iets met piraten, zeemannen
of schepen, als het maar met water te maken heeft.

Heb je een goed idee dat past binnen het thema? Dan kan je dat
doorgeven door een mailtje te sturen naar
stadsedag@stadaantharingvllet.nl,
of door het op te schrijven en in de
bus te doen bij Herman Maas op
Molendijk 4.
De organisatie hoopt dat het weer
net zo'n geslaagde dag zal worden
als vorig jaar!

Het StadsArchief
In deze rubriek wordt een historische gebeurtenis nader belicht. Meer historie is te vinden op de
speciale historische site van StadsWeb: www.stadinvroegertijden.nl. Deze keer het verhaal van de
Moord op de boerderij van Bol. Het verhaal is gebaseerd op een artikel van Jan Both uit het EilandenNieuws van 31 januari 2003.

De moord op de boerderij van Bol
Het boterde al lange tijd niet tussen de 31 jarige
dienstbode Anna G. en de 19-jarige knecht Laurens
E., beide afkomstig uit Oude-Tonge en werkzaam
op de boerderij van Theodorus van der Bol op de
Oostmoerse Scheid weg in Stad aan't Haringvliet
(nu camping het Vogelnest van de familie Vogelaar). Zij was plagerig en autoritair van aard en hij
was erg driftig. Ze kenden elkaar nog uit OudeTonge en in eerste instantie was Anna enthousiast
over zijn komst. Ze probeerde zelfs verkering met
hem te krijgen. Ze gingen een paar keer samen uit
maar daarna moest hij niets meer van haar weten.
Op maandagavond 23 mei 1910 was Laurens E. in
de boomgaard bezig onkruid uit de heg te halen,
omdat dit niet 'met de schrepel kon gebruikte hij
een mes. Om ongeveer 17.45 uur kwam Anna het
wasgoed binnenhalen dat op de heg lag. Laurens
had die dag gehoord dat zij hem er van verdacht
sigaren gestolen te hebben en begon erover. Ze
kregen ruzie want zij bleef erbij dat hij de dader
was. Dit schoot Laurens in het verkeerde keelgat
en woedend nam hij het mes van zijn rechterhand
over in zijn linker en gaf haar met zijn rechterhand
een stomp waardoor zij achterover buitelde en op
de grond terecht kwam. Ze verweerde zich en er
ontstond een vechtpartij waarbij hij in blinde woede met het mes op haar Instak. Bij de latere lijkschouwing telde men 23 messteken waarvan zeventien in de rug en drie om het hart.
Het was duidelijk dat de moordenaar met het verstand op nul In het wilde weg heeft gestoken en
toch was zij niet op slag dood. Hij rende in paniek
naar de boerderij waar de boerin alleen thuis was
en stond te strijken. HIJ riep:''ik heb ze doodgestoken! Ze kunnen je wel zo driftig maken!"; Hij had
het bebloede mes nog in de hand en toch wilde de
boerin het eerst niet geloven, maar ten slotte ging
ze toch met hem mee en vond Anna die na enkele

stuiptrekkingen haar laatste adem uitblies. Door
roepen werd een naburige arbeider gewaarschuwd
en die haalde de dokter en de politie, die beide vlug
ter plaatse waren. De moordenaar zat wat verder
huilend langs de sloot en had daarin het mes gegooid. Volgens anderen had G. van Otzel het gegil
van Anna gehoord en toen hij op de plek aankwam
vond hij Anna dood op het bleekveld en zag hij hoe
Laurens zich wilde verdrinken in de welput. Met hulp
van andere aangesnelde personen werd hij gered en
kreeg hij droge kleren aan voordat hij aan de politie
werd overgeleverd voor verhoor en opsluiting. De
dokter kon bij Anna niets anders dan de dood vaststellen.
Op woensdag 25 mei arriveerde om 16.00 uur het
stoffelijk overschot in Middelharnis, even later gevolgd door de moordenaar die begeleid werd door
de Brigade Commandant en de Rijksveldwachter.
Allebei werden ingeladen op de Onderneming, de
Middelharnisser boot, zij in haar kist, hij in de boeien. Om 17.30 vertrok de boot volgens de verhalen
eerst naar Oude-Tonge om Anna af te leveren alwaar zij zaterdag 28 mei werd begraven. Laurens
ging mee tot Rotterdam waar hij zeven jaar in de
strafgevangenis doorbracht.
Het verhaal heeft veel indruk gemaakt op het eiland
en de rondtrekkende orgelman zong er een lied over
(zie volgende bladzijde). Ongeveer 20 jaar geleden
werd de tekst door Wim van Ham weer gevonden en
maakte hij er een nieuwe melodie bij voor zijn muziekgezelschap "Speelgoed", die het opvoerde met
oude instrumenten en "smartlappen" van Herman
Maas. Toen het op de Stadse dag In 2003 door dorpelingen werd opgevoerd bleken er nog diverse bejaarden te zijn die de oude wijs nog konden zingen.
De Culturele Kring heeft een DVD waarop mevrouw
Wesdorp uit Sommeisdijk ondanks haar hoge leeftijd
het hele lied uit haar hoofd zingt. De familie van der
Bol verkocht in 1914 de boerderij aan de familie Vogelaar.

STADSPLEIN

JAARGANG 2. NR. 2

Het lied over de moord Op de boerderij van Bol
Kom vrtenden wil mij eens aanhoren
En luIsteren naar mijn lied
HetQeen Ik zal vernalen
Wat er hier Is geschied.
't Was op een schoonen avond
't Was In de maand van mei
De vogelen des hemels die zongen
En alles was vroolljk en "'Ij
Maar op de boenIertj van Bol
daar was geen vreugde of geen lol
Maar twist en tweedracht 't allen tijd
AI tussen de knecht en de meld.

PAGINA 7

Die kon het niet geIooven
Wat Zij daar had gehoord
ZIJ spoedde ztc:h d~ar henen
en vond de meld vermoord.
De knecht die vlucht ten einde raad
en overdacht het grote kwaad
HIJ had berouw' en wierp In nood
ZIJn mes al In de sloot.

Een dokter werd ontboden
Politie verscheen alras
Maar hier was geen redding meer mogelijk
Daar Zij reeds gesto,ven was.
De knecht wilde Zich verdrtnken
Daarom zocht hij den troost In den dood
Men haalde hem spoedig uit 't water
en redde hem toen uit de nood
Men gaf hen droge ~ aan
HIJ riep mat ogen vol getraan
Ik heb de schuld het valt me zwaar
Ik ben haar moordenaar.

Refrein volgend op leder oaup(et:
0, Jonkheid, 0 Jonkheid bedenkt toch wat ge doet
Met messen te vechten kost vaak onschuldig bloed.

Anije ging waschgoed tlalen, bulten al van die heg
ZIJ moest nu voor alles betalen
Haar vijand stond haar In de weg
Ach had Zij nu maar gezwegen
Dan was er misschIen nIets gebeurd
Maar de tijd was nu gekqmen
Waar heel de famRie om treurt
Men scheldt en sart elkander uit
En wat deed toen die lage gult
HIJ nam een nièS ~ stak tot smart
Haar meermaal In het hart

Men bracht hem naar Rottes:dam heenen
Om te ondergaan Zijn straf
Daar Zit hij vol c!roetheld te weenen
En Anije die ruSt 111 't graf
Mocht dlt'nu een voo.rbeeld wezen
Voor leder rnensch grooi en Ideln
Wilt liever elkander verdragen
Als twist soms of ruZie mocht zIJn
GIJ ziet hier rytenschen hoe het gaat
Als tiet boosheid wordt dan Is het te laat
TWee jonge levens weggescheurd
Door heel de familie betreurd.

ZIJ viel voor dood ter neder
Nu had de beul zIJn Zin
HIJ gll19 toen kalm naar .huls toe
en riep om de boenn

-De foto-

Uit de verzameling van de organisatie van de aankomende fototentoonstelllng vertonen we een foto. In
dit nummer Is dat een foto van de jubilerende gymnastiekvereniging DOTO. Wanneer is deze foto gemaakt en ter ere van wat? Lopen er nog bekenden
mee? Heeft: u nog verhalen over DOTO? Betekent

DOTO echt Door Oude Tobbers Opgericht zoals SNS
betekend Stad Nooit Slecht? Weet u het antwoord
op deze vragen of kunt u nog meer over deze foto
vertellen? Geef dat dan door aan Herman Maas: Molendijk 4 of mail naar archief@stadaantharingvliet.nl.

Joost mal het weten

Agenda tweede kwartaal 2006

•••••••••••••
- 20 maart 2006: Informatieavond over nieuwbouw

• Vrije inloop vanaf 19:30u-2l:3Ou
• U kunt infonnatie inwinnen over de plannen
• Ook kunt u suggesties kwijt
- 31 maart 2006: Jeugdtoneel in het Trefpunt
•
•

•

Jeugdtoneelgroep "De Stadse Kids" speelt "Bintjer en
de 'verdwenen' aardappeleters"
In bet TrefPunt om 19:3Ou (zaal open om 19:00u)
Kaarten €4,-, voorverkoop bij E-Marld en G. Kamp Rijwielen. Ook verkoop aan de zaal

- 1 april 2006: Jubileum DOTO

•
•
•
•
•

15:000-18:00u in en om de gymzaal
Het thema is "Piraten"
Activiteiten voor jong en oud
Gezellig een bakkie doen in bet piratennest
Verkleed
komen
boeft niet persé, maar je kan er wel een
..
.
pnJs mee wmnen

- 7 april 2006: Concert in Hervormde Kerk

•
•
•
•

Aanvang 19:30u, kerk open om 19:0Ou
Concert van het Stadse koor "Soli Deo Gloria"
Medewerking van diverse jonge musici
Collecte ten bate van de zending in Mexico

- 29 april 2006: Koninginnedag op Stad

•
•
•
•

9:30u-l1:30u Kinderspelen en aubade op de voetbalwei
14:00u-16:3Ou Stadse Straatspelen op de Voorstraat
Vanaf 19:0Ou avondprogramma verzorgd door het
Schippershuis
Meer info volgt nog

- 13 mei 2006: Muziek en zangavond

•
•
•

In de Hervormde Kerk aan de Nieuwstraat
Kerk open om 19:00u, aanvang 19:3Ou
Diverse musici waaronder organist Piet Bechthum en
fluitiste Annemarie Huizer

-10 juni 2006: Jubileumdag SNS

•
•
•

Diverse activiteiten op sportpark D'n Berg
O.a. een reünie, koeienpoepwedstrijd en een modeshow
Kijk voor meer info op WWW.VVSDS.nl

