SERIE ‘DE HOEKSCHE WAARD, ZEVENTIG JAAR
GELEDEN’

Zuid-Beijerland,
ontstaan uit
woningen bij een
sluis
Na de Watersnoodramp van 1953 werd
in opdracht van het Commissariaat voor
Sociale en Culturele Arbeid onderzocht
welke projecten op het gebied van
maatschappelijk-, vormings- en jeugdwerk
aandacht behoefden. Onderdeel van de
rapportage van destijds vormde een
gedetailleerd beeld van de dorpen in
Hoeksche Waard. De artikelen uit deze
serie zijn een samenvatting van het werk
van de rapporteurs. Deze keer in deel 2:
Zuid-Beijerland in 1953.
Door: Henk van den Heuvel

Bewoning en bevolking
Na de bedijking van de polder Groot
Zuid-Beijerland in 1631 begon dit
dorp, ontstaan uit enige woningen
nabij een sluis, zijn ontwikkeling.
Het dorp ligt vrij geïsoleerd en heeft
geen eigenlijke kern; het is een lange reeks huizen ter weerszijde van
de dijk. De woningtoestanden zijn
slecht met de bekende gevolgen. De
bevolking is eenvoudig, er zijn veel
landarbeiders. Weinig boeren en
fabrieksarbeiders vergeleken met
de meer oostelijk gelegen plaatsen.
Van de boeren is de helft pachtboer
en de helft eigenaar. Het verschil
eigenaar - pachtboer betekent hier
geen standsverschil. De eigenaren
van de verpachte gronden waren
vroeger veelal de grote heren uit
Dordrecht, thans vindt men ze in
geheel Nederland. “Cromstrijen”
is nu een landbouw-grootbedrijf,
waar tweehonderd arbeiders werken; de aandelen zijn in verschillende handen. Er worden veel klachten
gehoord over nervositeit en vermoeidheid. Houdingsafwijkingen en
platvoeten komen veel voor, zoals
ook vermeld in de rapporten van de
schoolartsendienst. Zeker is, dat de
aard van de arbeid, grof schoeisel
en bepaalde voedingsgewoonten
hier een rol spelen.

leerlingen, de Christelijke Lagere
School (CLS) honderdtweeënnegentig. De verhouding tussen de scholen is goed. Veel arbeiderszoons
gaan na de LS naar de Lagere Landbouwschool in Klaaswaal. Van de
boerenzoons gaan er jaarlijks zes á
zeven naar de Rijkslandbouwwinterschool in Dordrecht. De jongere
boerenzoons gaan dikwijls naar de
H.B.S., omdat zij niet op de boerderij zullen komen. De CLS heeft
een oud-leerlingen-vereniging, die
lezingen en films organiseert.

Kerk
De Gereformeerde Gemeente te
Zuid Beijerland is in 1950 geïnsti-

De aard van
de arbeid, grof
schoeisel en
bepaalde voedings
gewoonten spelen
hier een rol

tueerd. Samen met de Gereformeerde Gemeente van Klaaswaal
(waar men vóór 1950 kerkte), telde
men 99 leden en 160 doopleden.
Omtrent de kerkelijke toestanden
vertelt men, dat deze omstreeks
1860 slecht waren. Het leven van
de predikant strekte niet tot voorbeeld, en ook was er, zoals men
dat noemde, “moderne prediking”.
Omstreeks 1860 kreeg de bekende
dominee H.J. Budding hier grote
invloed. Hij predikte ook meermalen hier en trok veel mensen in de
gezelschappen. De toenmalige predikant in de Gereformeerde Kerken keerde zich tegen Budding en
zijn invloed. In 1900 kwam er een
confessionele predikant die grote
invloed had en een goede kern
opbouwde, die nu nog werkzaam
is. De verhouding gereformeerden-hervormden werd toen ook
beter. De boerenstand is liberaal,
doch niet vrijzinnig. Het zijn niet
de trouwste kerkleden; uit deze

gen ingediend, vermeldde onlangs
3 gereformeerden als de eerste
drie kandidaten. Blijkbaar zijn dus
voornamelijk de gereformeerde
kerkleden op de A.R. georiënteerd.
Er is een oplevende propaganda-activiteit voor Christelijk Historisch
(C.H.U.). Nieuwendijk en een kern
in het dorp stemmen S.G.P., de boeren over het algemeen V.V.D. Zoals
blijkt, neemt de P.v.d.A. zeer toe.

Tiengemeten
Het eiland Tiengemeten telt ongeveer 175 inwoners, waarvan er
een 140-tal tot de gemeente ZuidBeijerland behoren. Het eiland
bestaat uit een
9-tal polders met
een oppervlakte
van 700 hectare
en verder ruim
300 hectare buitenlanden. Door
de zeer afgelegen
positie van dit
eiland, dat zelf
geen kerk heeft,
komen weinigen
naar de kerk in de Hoekse Waard.
De kerk betaalt de veerman voor
de overtocht op Zondagmorgen.
Men denkt hier vaak zeer liberaal
over de kerk: ”Ze is nuttig, want ze
spaart politie uit.”

De kerk
is nuttig, want
ze spaart politie
uit

Onderwijs
De Openbare Lagere School (OLS)
heeft momenteel honderdtwintig
stand komen dan ook bijna geen
kerkeraadsleden. De kerkeraad
bestaat voornamelijk uit middenstanders; deze groep bezoekt over
het geheel de kerk het trouwst. Het
kerkbezoek loopt de laatste jaren
enigszins terug. Opmerkelijk is, dat
bij de biddag voor het gewas ook de
buitenkerkelijke boeren komen.

Politiek
De Anti Revolutionaire Partij verliest haar hervormde leden. De lijst,
voor de gemeenteraadsverkiezin-

ontbreekt het aan de mensen met
voldoende tijd en inzicht. Er zijn
slechts enkele doorzetters, door
wie bijvoorbeeld de padvinderij
opgezet werd. De jeugd gaat vrij
veel naar het dichtbij gelegen
Klaaswaal. Toen de burgemeester
daar verordende dat de cafés om
tien uur gesloten moesten zijn,
kwam men nog later thuis, omdat
men dan na tienen nog even in
Numansdorp ging kijken. Er is een
muziekvereniging “Crescendo”
met 30 leden, een zangvereniging
“Hosanna” met 25 leden en een
Mondaccordeonvereniging “Bravo”,
die voor het merendeel uit landarbeiders bestaat.
In 1947 richtte men
een korfbalclub op.
Deze nam in aantal
leden af, toen er een
voetbalclub en een
gymnastiekvereniging bijkwamen. De
voetbalvereniging
“Hercules” telt 60
leden en speelt op
Zaterdagmiddag.
Uitgaande van een afdeling van
Volksonderwijs was er een toneelgroepje, dameskoor, breiclub en een
reisclub. En er is een afdeling van de
padvinderij. Deze neemt niet zozeer
toe in ledental, maar wat er is, gaat
goed. Zowel kinderen van gereformeerde als van hervormde ouders
nemen er aan deel. De clubs tellen
thans 24 kabouters en 12 welpen.

Vrije tijdsbesteding
Het verenigingsleven heeft een
moeilijk bestaan. Samen werken,
zich gezamenlijk ergens voor
inspannen blijkt niet gemakkelijk
te kunnen. Dit moge blijken uit het
feit, dat men niet kan komen tot
een gezamenlijk jeugdgebouw en
tot een betere kleuterschool. Sprekers van buitenaf trekken weinig
belangstelling. Eenmaal heeft zo’n
spreker zijn causerie gestaakt,
omdat hij met pepermuntjes
gegooid werd. Voor het jeugdwerk

De Jonge Kerk in Zuid Beijerland,
met enthousiasme na de oorlog
begonnen met een groep, is nu op
geen enkele wijze actief meer. Er
is in het dorp geen goede lokaliteit
waar men vergaderen kan. Ook
het café beschikt niet over een
geschikte zaal. Een zaaltje van de
diaconie verkeert in zeer vervallen
toestand; een andere lokaliteit „Ons
Huis”, is totaal ongeschikt. Voor de
watersnood was er een tekening en
een begroting voor een jeugdgebouw. Men onderneemt acties ten
bate van het “jeugd-gebouwfonds”
en heeft reeds een aardig bedrag
bijeen, dat echter nog veel te klein
is om de plannen te verwezenlijken.
Volgende keer in deel 3:
Puttershoek

De volledige
rapportage
De volledige rapportage
waarop dit artikel is gebaseerd kunt u raadplegen op
internet via het webadres:
piershil.com/category/1953

