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door Mirjam Noorduijn
SLEEUWIJK – Eind jaren zestig van
de vorige eeuw fietste Hans de
Boer op weg naar school in Gorin-
chem er iedere dag langs: de prach-
tig gerestaureerde, rietgedekte
boerderij annex smidse onder-
langs het Hoekeinde (de dijk) in
Sleeuwijk.
Toen nog een bouwval en als sme-
derij in gebruik. Toen nog eigen-
dom van smid Huib van Arkel en
zijn broer Arie. Dat Hans zo’n der-
tig jaar later het vervallen pand sa-
men met zijn vrouw Jannemarie
zou kopen, kon hij als middelbare
scholier geenszins bevroeden.
Vanaf eind negentiende eeuw - en
waarschijnlijk al lange tijd daar-

voor - brandde er het smidsvuur
en werd het ijzer er gloeiend heet
gestookt. Tot ongeveer 1982. Toen
legde Huib zijn gereedschap neer
en doofde het vuur in de vuur-
plaats. Voorgoed. De vrijgezellen
broers Van Arkel overleden. In
1997 liet Arie de smidse en woning
na aan de kerk. Dat was het jaar
waarin ook de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg besloot het ver-
vallen pand onder zijn hoede te
nemen: vanwege zijn ‘typologi-

sche zeldzaamheid’ en de ‘markan-
te situering’ in de lintbebouwing
aan de dijk. Een jaar later was het
nieuwe rijksmonument van Hans
en Jannemarie.
„Wij zochten al een tijdje een
oude woning”, licht Hans toe.
„Om te restaureren en terug te
brengen in originele staat. Dat
heeft onze liefde. Ik heb altijd veel
restauratiewerk gedaan. Vandaar.
Toen we hoorden dat de Sleeuwijk-
se smederij verkocht zou worden,
zijn we er gelijk achteraan gegaan.
Zo’n bijzondere woning tref je
niet vaak.”
Na de koop hebben Hans en Janne-
marie samen met architect Frank
Ruiter uit Almkerk eerst de ver-
bouwplannen uitgewerkt. De be-
nodigde vergunningen werden ver-
kregen werden en de restauratie
kon van start.
Jannemarie: „Alles wat authentiek

NIEUWENDIJK – De nieuwe houten
waaierdeuren in de Papsluis bij
Nieuwendijk, worden in de loop
van volgende week gehangen.
De deuren staan klaar in Kampen.
Daar worden ze maandag op een
schip geladen voor transport naar
Werkendam. De bedoeling is dat
ze daar in de loop van dinsdag aan-
komen. Als alles volgens de plan-
ning verloopt, gaan de deuren
woensdagochtend op een diep-
lader en zo naar de sluis.
De bevestiging van de nieuwe deu-
ren is de laatste fase van de restau-
ratie van de Papsluis, in de Schen-
keldijk tussen Werkendam en
Nieuwendijk. Oorspronkelijk zou
de restauratie in juni klaar zijn, zo-
dat fietsers in het toeristisch sei-
zoen weer over de sluis zouden
kunnen rijden. Het hout voor de
deuren kon echter niet op tijd gele-
verd worden. Dit voorjaar ont-
stond nog wat commotie rond de

sluisdeuren, toen Peter Boogaarts
uit Sleeuwijk beweerde dat de deu-
ren worden gemaakt van ‘fout
hout’. Volgens waterschap Rivie-
renland, eigenaar van de sluis, is
echter wel degelijk ‘goed hout’ ge-
bruikt: hout dat verantwoord is in-
gekocht, afkomstig van een plek
die duurzaam wordt beheerd. Ille-
gale kap of roofbouw zijn uitgeslo-
ten, aldus het waterschap.
De restauratie startte in april 2006,
toen de sluis nog werd bestempeld
als ‘zielig en desolaat’. De restaura-
tie is een van de eerst projecten
die werd aangepakt in het kader
van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie. Ook de restauratie van Fort Al-
tena, van de kruitkelders in Woud-
richem en van het nabij de Paps-
luis gelegen Fort Bakkerskil horen
bij dat project. De kosten voor de
Papsluis bedragen zeven ton.
In Fort Bakkerskil komt bed and
breakfast.

G ekke Henkie. Het mag dan een uitdrukking zijn, ze
gaat in elk geval niet op voor Henk Hellegers. De bur-
gemeester van Werkendam liet zich vorige week niet

verleiden tot een act op een skateboard, bij de opening van
een skate-event in Hank. „Je moet niet doen, waarvoor je niet
hebt gestudeerd”, vertrouwde hij z’n publiek toe. Ja ja, een
fraaie verklaring.
Meer voor de hand ligt, dat Hellegers weinig zin had om in de
voetsporen te treden van minister-president Jan Peter Balken-
ende en van de oud-burgemeester van Woudrichem, wijlen
Arie van Harten. Zij stapten ooit ook onbevangen op een ska-
teboard, maar lagen er even snel en onbevangen weer af. Nee,
Henk Hellegers is niet gek. Die voelt er niks voor de geschiede-
nis in te gaan als Brekebeen Henkie.
Nu we het toch over bijnamen hebben: inwoners van Gende-
ren staan bekend als Ertepikkers. Een op voorhand weinig
vleiende typering. Een aantal dorpelingen is op zoek naar het

antwoord op de vraag, waar die
bijnaam vandaan komt.
Er zijn tot nu toe twee lezingen:
Gendersen hadden honderd jaar
geleden, als de boeren met kar-
ren vol erwten van het land kwa-
men, de gewoonte onderweg

erwten van de kar te pikken.
Lezing twee is ook al niet bijster positief: Ertepikker zou ver-
wijzen naar het scheiden van de goede en de slechte erwten,
door mensen thuis. Blijkbaar vertrouwden de erwteneigena-
ren het niet helemaal: vooraf werden de ongesorteerde erwten
gewogen, en achteraf de twee zakken gesorteerde erweten op-
nieuw; zo moest de weegschaal aantonen, of de Gendersen bij
het sorteren wellicht erwten hadden gepikt.
Hoe ‘goed’ de inwoners van Genderen waren in hun eventue-
le dievenvak, dat vertelt het verhaal (nog) niet.
Of inwoners van Almkerk een bijnaam hebben, weet ik eerlijk
gezegd niet. Maar ze zijn wel goed in dingen. ,,Hoe komt het
toch dat ze in Almkerk altijd veel meer organiseren en veel ac-
tiever zijn dan in de andere dorpen van het Land van Heus-
den en Altena?” vroeg een meelevende lezer van het Brabants
Dagblad zich deze week door de telefoon af. „Kun je dat niet
eens uitzoeken?”
De man in kwestie doelde op de Zomerfeesten, die in volle
gang zijn: drie weekenden en twee weken lang is het volop
feest in het dorp. Echt voor elk wat wils. „Maar denk ook aan
de Oranjefeesten, activiteiten in de buurt, de Soos, Streekda-
gen”, voegde de beller nog toe.

Tsja, het klopt inderdaad dat er in Almkerk vaak wel wat te be-
leven is. Maar hoe dat nou komt? Misschien dat een aantal
Almkerkers, net als in Genderen, de uitdaging maar eens op
moet nemen. Hoe komt het toch dat Almkerkers van die orga-
nisatoren en feestneuzen zijn?
Voorlopig hou ik het er maar op dat ze gewoon goed zijn in
feesten en organiseren. Zónder dat ze ervoor gestudeerd heb-
ben.
Ze dóen het gewoon. Misschien kan Hellegers er een voor-
beeld aan nemen.

redactie.werkendam@brabantsdagblad.nl

Tegen de buitengevel van de oude smidse in Sleeuwijk - en dat is ongewoon in Nederland - is nog de originele tra-
valje te zien; de hoefstal waarin de paarden tijdens het beslaan werden vastgezet.  foto Patrick Guitjens

door Dik de JoodeCOLUMN
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De smid verdween,

Het Brabants Dagblad maakt een
rondje langs bijzondere huizen. Dit
keer de oude smidse in Sleeuwijk.

Papsluis krijgt snel
nieuwe waaierdeuren

WIJK EN AALBURG – Na twee jaar op
een tijdelijke stek te hebben ge-
staan, verhuist de weekmarkt van
Wijk en Aalburg weer naar het
marktplein in het centrum. Vanwe-
ge de ontwikkeling van het cen-
trumplan is de weekmarkt onge-
veer twee jaar geleden naar het
parkeerterrein bij d’Alburcht ver-
plaatst. Op 14 augustus is de week-
markt daar voor de laatste keer.
Een week later verhuist de markt
en worden bezoekers gelokt met
diverse acties. Op 4 september ver-
richt burgemeester Frans Buijserd
om 14.00 uur de officiële opening
van de weekmarkt op het markt-
plein. De beste standwerkers van
Nederland luisteren het geheel op.

Waarom zijn
Almkerkers van die
organisatoren?

Weekmarkt
terug naar plein
Wijk en Aalburg

BIJZONDER WONEN

WERKENDAM – Het bedrijf Alliance
BV vertrekt zeker níet uit Werken-
dam. Hoewel het bedrijf van plan
is in Nieuwkuijk een nieuw pand
te bouwen, blijft de vestiging in
Werkendam daarna gewoon open.
Klanten uit het Land van Heusden
en Altena blijven daar terechtkun-
nen, onder meer voor het afhalen
van allerlei producten.
Dat benadrukt directeur L. van
Dueren den Hollander, in reactie
op een kop boven een bericht dat
gisteren in het Brabants Dagblad
stond. „Het serviceniveau dat de
klanten al ruim 40 jaar van ons ge-
wend zijn, blijft gehandhaafd en
wordt zelfs verbeterd.” Alliance is
gespecialiseerd in de handel, advi-
sering en verkoop van gewas-
beschermingsmiddelen, zaaizaden,
meststoffen en andere benodigdhe-
den voor de land- en tuinbouw.
Alliance heeft ook een vestiging in
Veldhoven.

In de authentieke boer-
derij/smidse is het
comfortabel wonen.

‘Alliance houdt
zéker vestiging
in Werkendam’COLOFON

Gewoon goed?
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door Marry Bouman
EETHEN – Het is een tegenstelling:
Wout Verdoorn (68) heeft zelf een
baard, maar hij verzamelt wel
oude en antieke scheerapparaten.
„Ik verzamel alles waar een draad
en stekker aan zit”, verklaart de
Eethenaar zich nader.
Dat hij nu een gedeelte van zijn
verzameling van 300 stuks scheer-
apparaten in de bibliotheek in
Wijk en Aalburg Aalburg tentoon-
stelt, is dan ook toeval. „Het had-
den ook oude elektrische strijk-
ijzers of radio’s kunnen zijn”, al-
dus de hobbyist die vroeger een
zaak in ‘beeld en geluid’ had.
Verdoorn heeft iets met elektri-
sche apparaten. Sinds 1968 verza-
melt hij ze. In de woonkamer en
in de bijgebouwen aan de Eethen-

se Eikenstraat is elk hoekje benut.
„Kijk hier staat de allereerste Phi-
lips bandrecorder uit 1946.” Het
ding werkt nog. Het geluid is na-
tuurlijk niet wat we nu zijn ge-
wend, maar het werkt nog su-
bliem. „Hier heb ik een elektrisch
kacheltje uit 1938”, showt hij weer
wat anders. „En dit is een radio
met de originele doos er nog bij.
Het mooiste is als ook de techni-
sche documentatie, het aankoopbe-
wijs en garantiebewijs er nog bij
zitten. De mensen waar ik dit van
kreeg zijn er zuinig op geweest.”
Ook de allereerste Philips tv, het
zogenaamde ‘hondenhok’, be-
hoort tot zijn verzameling.
Wout’s verzamelwoede is begon-
nen met porselein schakelmateri-
aal. Op schakelborden, in vitrines
en op legplanken heeft hij veel
van dat spul uitgestald. Wout
kampt met ruimtegebrek. „Ik heb
nog veel in dozen staan. Ik kan het
niet uitstallen, dat is jammer”,

wijst hij op een doos vol scheerap-
paraten.
Verdoorn droomt stiekem van een
museum, om alles uit te stallen.
„Ik heb al gedacht aan de voormali-
ge ALAD-garage in Wijk en Aal-
burg. Het thema weet ik al: ‘Een
tijd van beleven’. Ik kan dan in
een deel van de ruimte een situa-
tie schetsen van 1950.”
Wout wil graag dat de gemeente
meedenkt. „Woudrichem en Wer-
kendam hebben een museum. Aal-
burg nog niet. Ik hoop dat burge-
meester Buijserd dit leest en dat
hij zegt: Ik sla mijn vleugels eens
uit voor Wout!” Voorlopig moet
Verdoorn het doen met een selec-
tie van zijn scheerapparaten in de
bieb. Hij ‘spaart’ alleen Philips-ap-
paraten. „Vanwege het nationale
gevoel.” Het oudste apparaat da-
teert van 1946. Het is een ‘Staal-
baard Standaard’. Maar ook het
elektrisch verwarmd bekertje met
kwast staan er te pronken.

WIJK EN AALBURG/VEEN – Er bestaat
geen twijfel meer over het wel of
niet doorgaan van de autocross in
Veen. Vanmiddag om 13.00 uur
valt de startvlag.
Voor het eerst zal de Engelse we-
reldkampioen Stockar FI Franky
Wainman in deze regio aan de
start verschijnen. ‘The Legend’, zo-
als hij in de crosswereld genoemd
wordt, neemt in Veen meteen af-
scheid van zijn Nederlandse fans.

WIJK EN AALBURG – De finale om
de Altena Cup gaat vanmiddag tus-
sen GDC en het organiserende
NOAD’32. De wedstrijd in Wijk
en Aalburg begint om 16.30 uur.
Het overige programma: 12.30 uur:
11e en 12e plaats Dussense Boys –
Giessen; 12.30 uur: 9e en 10e plaats
Sparta’30 – Sleeuwijk; 14.30 uur:
7e en 8e plaats Woudrichem – Rijs-
wijkse Boys; 14.30 uur: 5e en 6e
plaats Wilhelmina’26 – Altena;
16.30 uur: 3e en 4e plaats Almkerk
– Achilles Veen. Kozakken Boys oe-
fent om 14.30 uur op De Zwaaier
tegen de Amsterdamse eersteklas-
ser Swift. Be Ready speelt zondag
om 12.00 uur tegen TVC’39.

‘Ik verzamel alles met een stekker’

was en alle teruggevonden oor-
spronkelijke elementen hebben
we in ere gehouden. Ook bouwele-
menten binnen, waaraan Monu-
mentenzorg geen voorwaarden
stelden. Zoals de waterbak uit de
smidse. Nu een plantenbak in de
tuin. En de oude bakoven voor
brood en paté in de hal, die tij-
dens het restaureren ineens tevoor-
schijn kwam.”
Niet alleen de bakoven is noemens-
waardig. In de woonkeuken (voor-
malige deel) verraden oude juffers
(steunbalken) de bouwstructuur
en vroegere uitbreidingen. En in
het originele woongedeelte tussen
de deel aan de achterkant en sme-

derij aan de voorkant, ligt de oor-
spronkelijke oud-Hollandse blau-
we plavuizenvloer, zie je een karak-
teristiek balkenplafond, zijn de

bedstee-deuren gehandhaafd en
pronkt een eikenhouten schouw
die is betegeld met 19e eeuwse
‘schildpadjes’.
Maar ‘echt uniek’ noemen Hans
en Jannemarie de smederij. Tegen
de buitengevel aan - en dat is onge-

woon in Nederland - is nog de ori-
ginele travalje, de hoefstal waarbin-
nen de paarden tijdens het be-
slaan werden vastgezet.
Dit terwijl de smidse binnen is
omgetoverd tot comfortabele
woonkamer. Maar de balken met
spijkers en haken waaraan gereed-
schap en hoefijzers hingen, de be-
strate vloer en schouw met brand-
sporen en slijtplekken van het trek-
ken aan de blaasbalg, vertellen on-
omwonden over het ambacht dat
er ooit werd uitgeoefend.

Met dank aan Vincent Robijn van het
streekarchief Land van Heusden en Alte-
na.

WIJK EN AALBURG – Computerappa-
ratuur is buitgemaakt bij een be-
drijfsinbraak aan De Kroon in
Wijk en Aalburg. Bij het pand
werd een raam vernield, waarna
de inbreker het kantoorgedeelte
binnen ging. Vervolgens ging hij
er vandoor met vier platte monito-
ren. De inbraak werd ontdekt toen
het alarm in werking trad. Dat ge-
beurde volgens de politie donder-
dagnacht om 01.50 uur.

DRONGELEN – In dorpshuis De
Oude School in Drongelen staat za-
terdag 18 augustus een mega après
ski party op het programma. De
Kliko Disco Show werkt mee. En-
tree vijf euro, legitimatie verplicht.

De oude smidse, aan het Hoekeinde in Sleeuwijk.  foto Patrick Guitjens

Finale om Altena Cup
begint om 16.30 uur

� De smidse is sinds 1997 rijks-
monument. In 1998 kochten
Hans en Jannemarie de Boer
het pand om het in oorspronke-
lijke staat te restaureren.

� Vermoedelijk functioneerde de
boerderij tweede helft 19e
eeuw al als smidse.

� Eerste eigenaar (kadaster,
1917) als smid: Govert Aart
van Arkel. Toen al overleden.

� De laatste smid, Huib van Arkel
was een directe afstammeling.

� Huib, zijn broer en drie zussen
hadden geen nageslacht.

maar niet zijn smederij
Computerapparatuur
gestolen uit bedrijf

Autocross in polder
van Veen gaat door

Mega après ski party
in Drongelen

Wout Verdoorn bij een deel van zijn verzameling scheerapparaten, in de bi-
bliotheek in Wijk en Aalburg.  foto Patrick Guitjens

Smidse Sleeuwijk

Wout Verdoorn uit
Eethen verzamelt
elektrische apparaten.

Smidse is omgetoverd tot
een comfortabele
woonkamer.


