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Links boven: 
De verkeersbrug net na de opening in 1939. Naast de rijbanen in het midden van de brug waren er aan  
weerszijden ook fietspaden. Helemaal rechts is goed te zien dat deze brug veel hoger gelegen was dan de  
naastgelegen spoorbrug. Collectie auteur. 
 
Links onder:  
Een blik over de verkeersbrug net voor de opening. De rijbanen moeten nog worden voorzien van een glad  
wegdek, terwijl verderop de basculebrug getest wordt. Op de achtergrond de spoorbrug met daarachter de 
Dordtse binnenstad. Collectie auteur.

Voorpagina: 
Zicht op Zwijndrecht vanaf de ‘Van Leeuwen Buizenflat’ in de jaren zeventig. Rechtsachter de  
Jan Campertstraat duiken de viaducten van Rijksweg 16 op tot zij uiteindelijk uitkomen bij de verkeersbrug 
over de Oude Maas. Naast de verkeersbrug is ook de ‘vlinder’ te zien: de hefbrug, die tussen 1970 en 1994  
onderdeel uitmaakte van de spoorbrug. RAD, Gemeentelijke prentenverzameling, inv.nr. 552_311443.
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Inleiding
Enkele maanden geleden kreeg ik een uitgeschreven 
artikel van Rob de With. Toen ik de titel las, was ik 
geïnteresseerd. Het ging namelijk over de geschie
denis van de verkeersbrug tussen Zwijndrecht en 
Dordrecht. Ik fiets dagelijks over deze brug, net als 
vele anderen, zonder ook maar even stil te staan bij 
de historie. Het grappige is, dat ik het steevast over 
de ‘Dordtse’ brug heb, en ik vaak door mensen  
gecorrigeerd word met de mededeling dat het de 
‘Zwijndrechtse’ brug is. Na het lezen van het artikel 
van Rob de With weet ik dat beiden niet kloppen. 
Officieel is de huidige naam namelijk: stadsbrug. 
Naar aanleiding van het betoog besloot ik eens te 
zoeken naar meer informatie in kranten en boeken 
en op het internet. Al snel bleek dat ook de lokale 
en landelijke kranten sinds de oplevering van het 
bouwwerk haar zowel ‘Dordtse’ als ‘Zwijndrechtse’ 
brug genoemd hebben. Echter, nog vaker kwam  de 
naam ‘de verkeersbrug over de Oude Maas’ voor. 
Conclusie: het mag allemaal. 

Tachtig jaar geschiedenis is natuurlijk wel wat. 
Dat betekent ook dat verschillende generaties 
Zwijndrechtenaren of Zwijndrechters (want ook 
daar word ik wel eens op verbeterd) een band  
hebben met de brug. Sommigen zagen het bouw
werk gebouwd worden; anderen zagen haar functie 
vanaf de jaren zeventig veranderen. Ook zullen er 
genoeg mensen zijn, die zich de steile trappen  
herinneren, die met de fiets aan de hand eerst over
wonnen moesten worden, voordat je de brug over 
kon fietsen Als het geregend had, waren de trap
treden spekglad en dat zorgde voor gevaarlijke  
situaties. Toch is het altijd een drukte van belang op 
de brug (geweest). Duizenden fietsers wagen iedere 
dag weer de overtocht. En hoewel er inmiddels 
andere trappen geplaatst zijn, worden zij nog steeds 
als steil ervaren. Aan de Dordtse kant zijn de  
huidige trappen daarentegen weer te vlak. Boven

dien kan de onlangs geïnstalleerde trappenlift ook 
niet iedereen bekoren, omdat deze je route over de 
trap eerder vertraagt dan versnelt.

De laatste tijd wordt er vooral gesproken over de 
slechte staat van het wegdek van de verkeersbrug. 
En dat is niet zo gek, want ook daar werd ik op  
gewezen: aan grote stukken van het bouwwerk is 
sinds de bouw in de jaren dertig niet of nauwelijks 
iets veranderd. Dit zette mij ertoe aan mij te  
verdiepen in de lange geschiedenis van de stads
brug. Dat onderzoek leidde tot onderstaand verhaal 
waaraan iedereen, zo hoop ik, zijn of haar eigen 
herinneringen kan koppelen. Ook wil ik Rob de 
With bedanken. Zonder hem was het technische  
gedeelte van de bouw van de brug onderbelicht  
geweest. En dit is nu net één van de interessantste 
paragrafen. De inspanningen van vele ingenieurs 
heeft er namelijk voor gezorgd dat de brug gebouwd 
kon worden. 
 
De aanloop
Rijsoord – Ernstig ongeluk. Deze titel lezen we in 
de krant De Banier van 21 mei 1929. Ter hoogte van 
‘het Zwaantje’ aan de straatweg fietste rond half zes 
in de middag de aan de Ringdijk wonende Adrianus 

Tachtig jaar verkeersbrug 
Zwijndrecht-Dordrecht

Maurice de Jongh
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Zicht op de openstaande spoorbrug in 2011 vanaf het 
Tomatenplein. Daarnaast ligt ook de geopende  
basculebrug, als onderdeel van de verkeersbrug. 
Links van beide bruggen zijn de drie torens aan de 
Scheepsmakerij nog net zichtbaar. Collectie auteur.

Van de redactie

Hier is ‘ie weer: Swindregt Were. U zag er mogelijk al naar uit, want laten we maar  
eerlijk zeggen dat ons periodiek behoort tot de meest enthousiast ontvangen bladen in de 
regio. Daar zijn wij als redactie best een beetje trots op.

Meest ontvangen… ja. Niet het meest gelezen. Maar daar kunt u natuurlijk iets aan 
doen, bijvoorbeeld door het na lezing door te geven aan uw familieleden of vrienden.  
Dat wil niet iedereen, want sommige ontvangers zijn bevangen door een ‘verzamelkoorts’ 
en bewaren hun exemplaartje maar al te graag. Dat neemt niet weg dat zelfs een gewone 
aanbeveling een nieuw lid kan opleveren van het Historisch Genootschap  
HendrikIdoAmbacht (twijfelt u ook altijd even of er nu wel, of geen streepjes tussen de 
plaatsnaam moeten?) of ook van de Historische Vereniging Zwijndrecht. Ja, nieuwe leden 
en nieuwe lezers… We hebben er altijd behoefte aan.

 Wat kunt u in Jaargang 33 nr. 2 zoal aantreffen? Eerst de ‘van de redactie’. Maar dat 
heeft u al onder ogen. Verder een tweetal artikelen, die u ook weer met enthousiasme zult 
lezen. Het eerste behandelt de historie van de Ambachtse openbare scholen. Daar is de 
jeugd gevormd, door bars uitziende, vaak bebaarde meesters en ‛schooljuffrouwen’, die 
enigszins streng de hun toebetrouwde schare kinderen overzien. En de kinderen?  
Soms krijg je de indruk dat ook op vriendelijk in de camera kijken een reprimande rustte. 
Interessant te lezen dat zelfs per roeiboot vervoer heeft plaatsgevonden. Onverdeeld naar 
de Openbare School? Dat was mede mogelijk doordat er nog lange tijd op school veel aan 
godsdienst werd gedaan. Ja, ons redactielid Wim Schneider heeft dat allemaal met grote 
accuratesse in de analen nagevorst.  

Nog meer? Zeker: ons jongste redactie en bestuurslid Maurice de Jongh kwam over 
de brug met een lezenswaardig artikel over zowel de Dordtse, als de Zwijndrechtse,  
als de grote verkeersbrug. (Laat dat nu dezelfde benaming zijn voor deze forse  
verbindingsmogelijkheid voor passanten van ver zeer weg en heel dichtbij!) Geen brug te 
ver, maar eentje waar we allemaal wel eens over rijden of wandelen. Die brug heeft  
een geschiedenis… En die is door Maurice, zoals u van hem gewend bent, grondig onder
zocht en boeiend beschreven.

Verhalen zijn goed, maar zonder adequate vormgeving is het allemaal minder  
aantrekkelijk. Daar heeft Henk Reijerse weer voor gezorgd. Bedankt! Tot slot: als u ons 
colofon op de laatste beschreven pagina opslaat (en wie doet dat niet?), treft een nieuwe 
naam aan onder de redactieleden, namelijk die van Riny Benschop. Voor wie al in ‛Groot 
en Klein’ las, geen onbekende. Welkom, Riny. Je hebt veel deskundigheid en we zien met 
belangstelling uit naar je eerste bijdrage.

Namens de redactie,
René van den Berg
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Tromp. De achttienjarige jongeman ‘was zo onvoor-
zichtig om per fiets achter een vrachtauto van 
groentehandelaar Visser te rijden. Toen deze auto 
plotseling moest stoppen, wist Tromp niet beter te 
doen, dan links op de drukbereden straatweg een 
goed heenkomen te zoeken, waardoor hij werd  
gegrepen door een juist passerende luxeauto,  
bestuurd door de heer Willems uit ’s-Gravenhage. 
Tromp kwam terecht op het spatbord, sloeg over de 
motorkap en door de voorruit, en rolde vervolgens 
door een portier, dat opengerukt werd, aan de  
wegberm, neer. Hij werd in uiterst zorgwekkende 
toestand naar het ziekenhuis vervoerd. De fiets was 
totaal vernield; de auto liep beduidende materiële 
schade op.’ ¹ Het is één van de vele berichten met 
dit onderwerp die we in kranten tegenkomen. In de  
jaren twintig, en meer nog de jaren dertig van de 
vorige eeuw leek de Rijksstraatweg, die verderop 
overging in de Langeweg en later de Rotterdamse
weg,² net het Wilde Westen. Niet alleen fietsers en 
gemotoriseerde voertuigen (auto’s, bussen, vracht
verkeer) reden hier dagelijks, ook was het een 
wandel pad. Er liepen boeren, tuinders en andere 
ondernemers met paard en wagen op de weg.  

Deze was soms niet, of slecht, bestraat en boven
dien zeer smal. In de bermen stonden bomen en 
struiken en daar direct naast lagen sloten, zodat  
uitwijken tijdens gevaarlijke situaties bijna niet  
mogelijk was. Om de chaos op de weg compleet te 
maken, reed er sinds 1904 ook een stoomtram.³  
Het moge duidelijk zijn dat de situatie op de Lange
weg allesbehalve veilig was.

Dat het zover kon komen, is niet vreemd te  
noemen. Al eeuwenlang was de Langeweg een veel
gebruikte verkeersroute. Vanaf Rotterdam leidde 
deze weg naar het Zwijndrechtse Veerplein. Daar 
konden de reizigers met de veerboot naar Dordrecht, 
om vervolgens de weg naar het zuiden te vervolgen. 
In de Napoleontische tijd, die duurde tot 1813, werd 
de Langeweg logischerwijs aangewezen als een  
belangrijke schakel in de verbinding tussen de voor
naamste steden in Nederland en de zuidelijke  
landen. Een aantal van deze aangewezen wegen 
werd in opdracht van de Fransen onder handen  
genomen. De Langeweg hoorde hier jammer genoeg 
niet bij. Napoleon Bonaparte gaf namelijk op het 
laatste moment de voorkeur aan een zuidwaartse 
route via Gorinchem. Veel van zijn plannen zijn 

echter nooit uitgevoerd, immers taande de invloed 
van deze keizer tussen 1813 en 1815. Willem I  
(17731843), die vervolgens koning van het Verenigd  
Koninkrijk der Nederlanden werd, nam veel van 
zijn voorganger over. Zo ook de plannen om de  
gebieden binnen zijn koninkrijk via rijkswegen met 
elkaar te verbinden. Dit paste helemaal binnen zijn 
beleid. Gedurende zijn regeerperiode hield koning 
Willem I zich vooral bezig met het verbeteren van de 
infrastructuur. Dit gaf hem de bijnaam ‘de kanalen
koning’. Ook in Zwijndrecht investeerde hij tussen 
1818 en 1820. Zo werd het gehele tracé van de  
Langeweg opgehoogd en bovendien bestraat.⁴ Op die 
manier leek de weg een mooie toekomst tegemoet te 
gaan. Echter, de opkomst van de spoorwegen gooide 
roet in het eten. Vanaf de jaren veertig van de 
negen tiende eeuw werd heel Nederland voorzien 
van een fijnmazig spoorwegennetwerk. Ook in de 
Zwijndrechtse Waard werkte men tussen 1865 en 
1872 aan een nieuwe spoorlijn, die, net als de 
Lange weg, Noord en ZuidNederland met elkaar 
moest verbinden. Dat deze spoorlijn de gemeente 
geen windeieren zou leggen, moge duidelijk zijn. 
De spoorweg zorgde voor nieuwe bedrijvigheid en 
opende deuren tot ver over de grenzen. Ook de  
gemeente Zwijndrecht zag de voordelen van zo’n 
spoorlijn en opende aan het begin van de twintigste 
eeuw een eigen rangeerterrein, bijgenaamd  
‘het dok’ en een raccordementslijn (1897). Laatst
genoemde was gelegen langs de Lindtsedijk en 
bood bedrijven de mogelijkheid om vanaf hun  
bedrijventerreinen goederen te exporteren per trein. 
Een ander veelgebruikt vervoersmiddel was de 

stoomboot. Vooral in een gemeente als Zwijndrecht, 
die aan drie kanten omringd wordt door water, 
zorgde de stoomboot voor een snel en gemakkelijk 
vervoer van reizigers en goederen. Zo weten we dat 
aan het Veerplein boten van allerlei lokale en  
regionale rederijen aanmeerden.⁵ Het werd daardoor 
wel steeds drukker op de rivieren en regelmatig 
ontstonden er levensgevaarlijke situaties.  
Er gebeurden zelfs ongelukken.

We kunnen dus stellen, dat de Langeweg gebukt 
ging onder de concurrentie van de stoomboot en de 
spoorwegen, ondanks haar nieuwe bestrating.  
Dit werd benadrukt met de aanleg van de rails, 
waarover de stoomtram van de RTM kwam te  
rijden. Hier gaf men eigenlijk mee aan dat het voet
verkeer en het verkeer per rijtuig geen toekomst 
meer had, net als de Langeweg in haar huidige 
vorm. De verkeersintensiteit daalde verder en verder. 
Er werd minder geld besteed aan het onderhoud van 
de weg en investeringen werden er al helemaal niet 
meer gedaan. Vanuit de landelijke politiek werd 
zelfs geopperd het onderhoud aan wegen zoals de 
Langeweg slechts te beperken tot een breedte van 
drie tot drie en een halve meter van het totale weg
dek en de bermen te verkopen aan particulieren. 
Hoewel er ook wat betreft de Langeweg een gebrek 
aan belangstelling vanuit de centrale overheid was, 
werd de weg noch versmald, noch verkocht.  
Wel kregen steeds meer lokale bewoners de moge
lijkheid om aan deze (rustige) weg nieuwe  
woningen te bouwen. Tussen 1890 en 1920 verrezen 
dan ook steeds meer huizen met de nodige allure 
langs de Langeweg. Ook werden er nieuwe wegen 

De Langeweg in het tweede decennium van de twintigste eeuw ter hoogte van de ‘nieuwe huizen’. Dit was één 
van de bredere stukken van de Langeweg, waar ook een tramhalte gelegen was. Duidelijk te onderscheiden  
is het deel waar de stoomtram reed (rechts) en waar het overige verkeer mocht rijden. Dat overige verkeer  
bestond uit wandelaars, fietsers en wagens en rijtuigen, die werden voortgetrokken door paarden. 
Collectie Kees Popijus.

De Langeweg in de richting 
van Dordrecht gezien vanaf 
de Bethelkerk. Duidelijk  
te zien is dat hoe dichter 
men in het centrum van 
Zwijndrecht kwam, hoe 
dichter de bebouwing aan 
deze weg was gelegen. 
Collectie HVZ.
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 1. Zie ook: De Banier van 21051929.
 2. In de tekst komen we verschillende benamingen voor deze weg tegen. De Langeweg was, hoewel zij waarschijnlijk al in 

de veertiende eeuw bestond, vanaf 1815 een rijksstraatweg, een officiële rijksweg die door de landelijke overheid of  
‘het rijk’ werd onderhouden. Vanaf Ridderkerk richting Rotterdam heet(te) deze weg Rijksstraatweg. In Zwijndrecht 
heette de weg officieel Langeweg. Vanaf 1927 werd de weg op het Zwijndrechts grondgebied omgedoopt naar  
Rotterdamseweg. Later is het achterste deel vanaf tolhuis nummer 3, daar waar het Swanendrift de Rotterdamseweg  
bereikt ter hoogte van het tankstation SHELL, weer omgedoopt tot Langeweg. In dit artikel zal ik mee gaan met deze 
chronologie door tot 1927 te spreken over Langeweg en daarna over Rotterdamseweg. Zie voor meer informatie ook:  
B. Wouda, ‘De Langeweg. Verkeer en Vervoer door de Zwijndrechtse Waard’, in, C. L. van der Leer, H. C. Popijus e.a., 
Zwijndrechtse Wetenswaardigheden II (Zwijndrecht 1998), p. 64.

 3. B. van der Heiden, De stoomtram op IJsselmonde. Rotterdam Zuid-Hoogvliet-Barendrecht-Zwijndrecht. Deel 3  
(Klaaswaal 1990), p. 709.

 4. B. Wouda, ‘De Langeweg. Verkeer en Vervoer door de Zwijndrechtse Waard’, in, Zwijndrechtse Wetenswaardigheden II, 
p. 2930.

 5. Zie ook: De gemeentegids van Zwijndrecht uit 1927 (Amsterdam 1927), p. 7. Hierin staan maar liefst achttien vervoers
diensten over het water vermeld, die gebruik maakten van het veerhoofd aan het Veerplein.

 6. A. Slobbe, H. C. A. Slobbe e.a., De Burgemeester de Bruïnelaan. Zwijndrecht tussen de Ringdijk en de Koninginneweg 
(Zwijndrecht 2009), p. 48.

 7. W. van Zijderveld, Varen naar de overkant. Veerdienst Dordrecht-Zwijndrecht van 1200-2010 (Dordrecht 2009), p. 247, 
bijlage I. Jaarboek uit 2009 van de vereniging OudDordrecht. Ook voor de aantallen vervoerde passagiers uit latere  
jaren heb ik gebruik gemaakt van deze tabel.

 8. W. van Zijderveld, Varen naar de overkant, p. 207.
 9. B. G. M. Strootman, Oude rijkswegen: ontstaan, oorspronkelijk en huidig beeld van de oude rijkswegen in Nederland 

(Wageningen 1990), p. 17. Dit onderzoek vormt een onderdeel van de studiereeks ‘Bouwen aan een levend landschap’, 
die vanuit de universiteit van Wageningen werd gestart. 

 10. B. Wouda, ‘De Langeweg. Verkeer en Vervoer door de Zwijndrechtse Waard’, in, Zwijndrechtse Wetenswaardigheden II, 
p. 51.

 11. W. van Zijderveld, Het Veerplein. Wat er zoal gebeurde in Zwijndrechts vroegere centrum (Lexmond 2018), P. 101103.
 12. W. van Zijderveld, Varen naar de overkant, p. 226. 
 13. J. Dek, Zwijndrechtenaren en hun historie (Zwijndrecht 1978), p. 16.
 14. GAD: 753. Inventarisnummer 659. Stukken betreffende de onteigening van gronden ten behoeve van de aanleg van 

Rijksweg 16 (19321938).
 15. Zie ook: de Banier van 27111935, p. 3.
 16. W. Hoogerdijk, ‘De Internationale Guano en SuperphosphaatWerken Zwijndrecht en haar opvolgers, 18951945’, in, 

C. L. van der Leer, H. C. Popijus e.a., Zwijndrechtse Wetenswaardigheden III (Alblasserdam 2007), p. 199204.
 17. Onder meer ging het hierbij om een over vier steunpunten doorgaande plaatijzeren liggerbrug, een over drie steunpunten 

doorgaande vakwerkbrug en een dubbele basculebrug. Op foto’s zijn de verschillende brugdelen duidelijk te herkennen.  
De vakwerkbrug was al eerder gebruikt als montagebrug bij de bouw van de brug over de Waal bij Nijmegen.  
Deze kreeg nu een vaste plek. De andere brugdelen moesten speciaal gebouwd worden.

Noten

Blik vanaf de Lindtsedijk op het viaduct naar de verkeersbrug in de jaren zestig. Links was het café Van Schelt. 
Daarachter is rechts onder de brug de tabakskiosk van Jaap Bot te zien en daarnaast de patatkraam van  
Den Boef. Aan weerszijden liggen de trappen naar de verkeersbrug. Helemaal achteraan zien we de contouren 
van ‘het witte huis’. Op de verkeersbrug de dagelijkse file. Collectie HVZ.

verder toe, tot op het punt dat er dagelijks enorme 
files stonden voor en op de verkeersbrug. Dit is niet 
zo vreemd, want de brug was aangelegd op de  
situatie van de jaren dertig, daarbij slechts beperkt 
rekening houdend met de toekomstige ontwikkelin
gen van het autogebruik. De aanleg van de tunnel 
en de verbreding van de rijksweg zorgden voor  
grote veranderingen in Zwijndrecht. Diverse  
verkeerswegen moesten worden omgelegd en  
woningen en winkels moesten worden gesloopt.  
De verkeersbrug werd nu een interstedelijke verbin
ding. Als lokale verbinding bleek zij onmisbaar, 
vooral voor de duizenden fietsers die dagelijks de 
overtocht maakten en maken, maar ook zeker voor 
het openbaar vervoer. Sinds de jaren tachtig veran
derde dan ook weinig. Hoe anders was dit met de 
spoorbrug? Nog in de jaren zeventig werden de 
draaibruggen vervangen door een hefbrug, die de 
bijnaam ‘de vlinder’ kreeg. Halverwege de jaren 
tachtig werden de pijlers van de spoorbrug  
verhoogd, zodat de sporen op gelijke hoogte kwamen 
te liggen met het wegdek van de verkeersbrug.  
In de jaren negentig werd het spoor verdubbeld en 
kwam er een nieuwe hefbrug. Sindsdien markeert 
‘het hemel bed’, zoals deze brug ook wel wordt  
genoemd, een belangrijke plaats in het riviergezicht 
van zowel de gemeente Dordrecht als de gemeente 
Zwijndrecht.

Ook vonden er geen grote veranderingen plaats in 
de omgeving van de verkeersbrug sinds de jaren 
tachtig, op de komst en de sloop van een tank
station direct naast de brug na. Toch zou dit wel 
eens kunnen gelden als ‘stilte voor de storm’. In de 
laatste plannen van de gemeenten Zwijndrecht en  
Dordrecht, die zij genoemd hebben het master
project ‘Spoorzone’, wordt de omgeving van de  
verkeersbrug namelijk voor het eerst in tientallen 
jaren gewijzigd. Vooral het document ‘Stations
gebied’ laat zien dat er in de nabijheid van de  
snelweg opnieuw huizen gaan sneuvelen en dat de 
Brugweg verlengd zal worden tot aan de Burge
meester Doumaweg. Bovendien zullen in dit plan 
tussen de snelweg en de verkeersbrug en tussen de 
verkeersbrug en de spoorbrug appartementen
complexen verrijzen. Dit betekent wellicht een 
nieuw hoofdstuk in het tachtigjarige leven van de 
‘Dordtse’ brug. Overigens, dit hoeft natuurlijk 
niets te betekenen. Plannen van torens nabij de 
verkeersbrug dateren al uit de jaren zeventig.  
Ook in de jaren negentig werd in het plan  
‘corridor’ gesproken over kantoren aan weers
zijden van de Brugweg tot aan het water aan toe. 
De vraag is dus of het ooit zo een vaart zal lopen 
en welke rol de verkeersbrug hier dan in gaat  
spelen. De tijd zal het leren. 



26   Swindregt Were Swindregt Were   27

De geschiedenis van het 
openbaar onderwijs in 
Hendrik-Ido-Ambacht Willem Schneider

Over de geschiedenis van het openbaar lager onder
wijs¹ in ons dorp is tot nu toe weinig geschreven. 
Deze leemte wil ik met dit artikel vullen, hoewel er 
veel meer over dit onderwerp is te schrijven.   
De focus is gericht op de eerste drie lagere scholen, 
die met de ‘codenaam’ OLS1,² OLS2 en OLS3  
werden aangeduid. Deze drie schoolgebouwen zijn 
al tientallen jaren geleden afgebroken. Later is de 
openbare school De Bron gesticht. De Bron was aan 
het einde van de vorige eeuw één van de grootste 
basisscholen in de omgeving.³ Om meer te weten te 
komen, sprak met ik met oud leerlingen en  
leerkrachten. Deze gesprekken leverden me een 
schat aan informatie op: zeldzame foto’s uit privé
collecties, verlevendigd met anekdotes. Hen ben ik 
bijzonder dankbaar voor deze informatie! 

Allereerst ga ik in op de kwaliteit van het onder
wijs in Nederland ten tijde van de oprichting van de 
drie eerste scholen (tussen 1880 en 1915). Vervolgens 
zoom ik in op deze drie scholen en De Bron. 

1 Staat van het onderwijs
Voordat ik inzoom op het Ambachtse openbare on
derwijs, ga ik in op de kwaliteit van het onderwijs 
in ons land ten tijde van de stichting van de drie 
scholen (tussen 18551915). De kwaliteit werd beïn
vloed door de status (opleiding en beloning) en het 
toezicht. Deze twee elementen werk ik in de onder
staande paragrafen uit. 

1.2	 Status	
Het beroep van onderwijzer heeft momenteel geen 
hoge status. Dat was in het (verre) verleden ook zo. 
De (gemeentelijke) overheid investeerde weinig in 
het onderwijs en bij de bevolking was weinig  
interesse. Kinderen moesten toch immers geld  
verdienen om financieel het hoofd boven water te 
houden? Naar school gaan, betekende immers geen 
brood op de plank. 

Laag salaris 
Het salaris van de schoolmeester was niet alleen nu, 
maar ook vroeger laag. Het was zelfs zo laag dat de 
toenmalige predikant in ons dorp, ds. Tavernier, in 
1595 de kerkelijke bestuurders in Dordrecht om  
financiële bijstand moest vragen. Vaak moesten de 
meesters bijbaantjes hebben om te kunnen leven. 
De meeste combinaties waren: schoolmeester én/of 
koster, of voorzanger, of voorlezer of doodgraver. 
Het vaste traktement stelde de ambachtsheer (de 
burgemeester) vast. De schoolmeester in ons dorp 
ontving lange tijd nog jaarlijks 25 gulden van de 
stad Dordrecht. De opbrengsten kwamen uit de 
bieraccijnzen. Daarnaast waren er schoolgelden:  
’s winters werd meer opgehaald dan ’s zomers,  
omdat een aantal kinderen niet kwam, maar op het 
land werkte. Een schoolmeester verdiende, samen 
met zijn inkomen als bijvoorbeeld koster was, zo’n 
200 gulden per jaar. 

Opleiding
Door diverse schoolwetten is de bekwaamheid en 
geschiktheid van het onderwijskorps in de loop van 
de tijd verbeterd.  De Schoolwet van 1801 kondigde 
de oprichting van een Kweekschool aan, hoewel dat 
nog lange tijd duurde, voor dat deze opleidings
school er was. De Schoolwet van 1806 introduceer
de een onderwijzersakte op vier niveaus: 
• Vierde (laagste rang) eiste redelijke kennis van 

lezen, schrijven en rekenen en ‘enige aanleg voor 
het beroep’.

• Derde rang. De kandidaten bezitten behoorlijke 
kennis van de Nederlandse taal. 

• De kandidaten voor de tweede rang werden ook 
geëxamineerd over aardrijkskunde en geschiedenis.

• Kandidaten voor de eerste rang hadden eveneens 
wiskunde als examenvak. Deze rang mocht 
slechts bij uitzondering aan de meest capabele en 
meest ervaren onderwijzers toegekend worden.

 18. Zie ook: het Algemeen Handelsblad van 05081934.
 19. Zie ook: de Banier van 2081934, p. 2, maar ook het Algemeen Handelsblad van 691934.
 20. Zie ook: de Telegraaf van 2531936, p. 6.
 21. Zie ook: Het volksdagblad: dagblad voor Nederland van 19061937.
 22. K. van der Leer, K. Popijus, Zwijndrecht van boven bekeken. 1923991 (Hoogeveen 2005), fotonummer 015864zr:  

Verkeersbrug over de Oude Maas (1938).
 23. Zie ook: De Dordrechtsche Courant van 2461939, p. 9.
 24. Zie ook: Bredasche Courant van 2461939.
 25. Zie ook: De Dordrechtse Courant van 2361939, p. 9.
 26. S. van Rees, Het veilingwezen te Zwijndrecht - 1903 - 1918 - 1948 (’sGravenhage 1948), p. 101.
 27. J. Dek, Zwijndrechtenaren en hun historie (Zwijndrecht 1978), p. 17.
 28. Voor het volledige gedicht verwijs ik naar: J. Dek, Zwijndrechtenaren en hun historie, p. 1819.
29. W. van Zijderveld, Varen naar de overkant, p. 248.
30. R. Bijkerk, Een korte oorlog: De Slag om Nederland in mei 1940 (Amsterdam 2015), p.2024. 
31. K. Popijus, Zwijndrecht 1940-1945. Van bezetting tot bevrijding (Zwijndrecht 1995), p. 8.
32. P. Kooij, V. Sleebe e.a., Geschiedenis Dordrecht. Van 1813 tot 2000 (Hilversum 2000), p. 96.
33. K. Popijus, Zwijndrecht 1940-1945, p. 30.
34. H. W. Wendt, Zwijndrecht. Verleden in beeld (Zwijndrecht 1992), p. 83.
35. Zie ook: Trouw van 30081969.
36. K. Popijus, Zwijndrecht. Van buurtwinkel naar buurtsuper. Deel I (Alblasserdam 2016), p. 8.
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Het rangenstelsel had invloed op de vacatures van 
de scholen. De scholen met de hoogste rangen waren 
in grotere gemeenten. De kleinere dorpsscholen 
hadden onderwijzers met een derde of vierde rang. 
Zo ook in ons dorp. Ambitieuze (jonge) onderwijzers 
van de laagste rangen wilden zo snel mogelijk een 
hogere rang behalen.  Daarna konden ze naar een 
beter betalende school over stappen. 

De onderwijzers waren vóór 1857 nog bijna alle
maal vanuit de praktijk opgeleid. Er bestond  
immers slechts één rijkskweekschool in Haarlem. 
De Schoolwet van 1857 voorzag in de oprichting 
van twee nieuwe kweekscholen: in ’sHertogen
bosch en Groningen. Na 1875 kwamen er ook 
kweekscholen in Middelburg en Deventer (1877), 
Nijmegen (1879) en Maastricht (1880). 

De kweekschoolleerlingen werden op hun vijf
tiende jaar aangenomen; ze kregen een cursus van 
vier jaren, waarna ze de akte van hulponderwijzer 
behaalden. Daarna konden ze verder studeren voor 
de hoofdakte. In de periode 18621876 telden de drie 
rijkskweekscholen bijna 3000 kwekelingen.  
In de periode tot 1889 meldden zich op de bestaande  
zeven rijkskweekscholen in totaal ruim 4600  
kwekelingen.

Dat was teveel. Daarom werd het Instituut van 
normaallessen in het leven geroepen. Daar kreeg 
men een praktische opleiding op speciaal aan
gewezen scholen en een theoretische opleiding van 
geselecteerde hoofden van scholen. Begonnen werd 

in 1862 met achttien ‘rijksnormaalopleidingen’, in 
1879 met 75 en rond 1890 met bijna 100. Duizenden 
volgden zo hun opleiding, per jaar behaalden  
honderden op deze wijze hun akte. Nog aan het  
begin van de 20ste eeuw ontvingen aanstaande  
onderwijzers hun opleiding via de ‘normaallessen’.

Les geven 
Op de lagere scholen bestond tot in de 19e eeuw de
zelfde manier van les geven, namelijk het hoofdelijk 
onderwijs. Hierbij moest iedere leerling in eigen 
tempo voor zichzelf werken. Soms moest deze dan 
bij de meester komen om overhoord te worden.

Van het lesgeven krijgen we een beeld door de 
‘Regel der duytsche schoolmeesters’ van Dirck 
Adriaensz. Valcooch, uit 1591. Het was een op rijm 
geschreven handleiding. Deze was bedoeld voor de 
‘onwetende en plompe’ schoolmeesters die niet 
meer konden dan hun naam schrijven en een  
psalm ‘onstichtelijk’ zingen en ‘dachten les te  
kunnen geven’. 

Ruim 1250 versregels gebruikte hij om deze 
mensen het vak bij te brengen. De laatst bekende 
druk is van 1628. Valcooch's adviezen kwamen  
terug in de vele schoolverordeningen en reglemen
ten uit de zeventiende en de achttiende eeuw.  
Hij had volgens deskundigen gelijk over zijn  
bezorgdheid over het lage peil van het onderwijs in 
zijn tijd.  De Reformatie had immers als gevolg dat 
veel roomskatholiek gebleven onderwijzers  
vertrokken. 

Hun plaats werd ingenomen door anderen, soms 
vluchtelingen, die probeerden met dit vak aan de 
slag te komen. Afbeelding 1 laat zien dat er vaak 
weinig terecht kwam van het veel voorkomende 
voorschrift dat de kinderen vaste plaatsen moesten 
hebben en de jongens apart van de meisjes moesten 
zitten ‘om oneerbaarheyt te voorkomen’. De waar
schuwing van Valcooch om te verhinderen dat  
kinderen ‘als hencxsten’ door de klas liepen, was er 
niet voor niets. Het onregelmatig naar school gaan 
en het eenvoudige schoolmeubilair leenden zich 
overigens niet goed voor het instellen van vaste  
zitplaatsen. Het onderwijssysteem was er namelijk 
op gebaseerd dat de kinderen juist wel door het  
lokaal liepen om zich door de meester te laten over
horen of om hulp te vragen aan een oudere leerling. 

Afb. 1. Kunstwerk van Valentine Green,  
naar Jan Havicksz Steen, 1749-1813.

Men was daar zo aan gewend dat men het later, bij 
de schoolhervormingen rond 1800, men het vreemd 
vond dat kinderen op hun plaats moesten blijven 
zitten, terwijl de meester stond. 

Het doel van het lager onderwijs was volgens de 
Schoolwet uit 1806 ‘dat door het aanleeren van  
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke 
vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zelven 
opgeleid worden tot alle maatschappelijke en  
christelijke deugden’. 

Eén van deze deugden was de vlijt, zoals het 
onder staande rijmpje aangeeft: de kinderen moesten 
doordrongen zijn van hun verantwoordelijkheid 
voor het latere leven en werken. Deze vorm van  
opvoeding (deugdzaamheid en patriottisme) kwam 
ook bij de kinderen in ’t Ambacht terug. 

‘Wees vlijtig, mijn liefjes!
Dan wordt gij ras groot,
En hebt dan voorzeker
Ook altijd Uw brood.
De luiaard moet bed'len
Veracht van elk een:
Een kommerloos leven
Geeft de arbeid alleen.’ ⁴

Om een voorbeeld te noemen: in de Dordrechtsche 
Courant van 28 maart 1833 kwam ik het onder
staande bericht tegen. Op de Ambachtse school 
werd namelijk een inzamelingsactie gehouden voor 
de ‘gekwetste citadel in Antwerpen’. Tijdens de  
BelgischeNederlandse ‘oorlog’ belegerden Franse 
troepen Antwerpen. Ze beschoten in 1832 deze  
citadel, die zwaar beschadigd werd. Deze actie van 
de kinderen leverde voor die tijd het hoge bedrag 
van circa 5,60 gulden en een halve cent op. De gift 
werd zelfs toegelicht in een rijm!

2  Toezicht
2.1	 Algemeen
Het toezicht op de lagere school gebeurde voor de 
Franse Revolutie door de zogenaamde ‘scholarchen’. 
Dit waren leden van het gemeentelijk bestuur of het 
gerecht, soms ook uit leden van de kerkenraad en 
de predikant. Zo’n raad van toezicht moest in de 
dorpen volgens de (gewestelijke) verordeningen de 
scholen regelmatig inspecteren. In de praktijk bleek 
hier weinig van terecht te komen. Misschien was 
het in een dorp minder nodig; ouders en bestuur
ders wisten toch wel of de schoolmeester zijn werk 
goed deed.

Ten tijde van Napoleon werd de nationale wetge
ving van het lager onderwijs goed opgepakt. Rondom 
1800 stelde de Franse regering ook voor Nederland 
een ‘Agent van Nationale Opvoeding’ aan. Deze 
agent (of hoge ambtenaar) kreeg een ‘Instructie’, 
waarin zijn taak uitvoerig werd omschreven. Ook 
stond hierin langs welke lijnen de veranderingen in 
het onderwijs tot stand zouden komen. Deze instructie 
kwam terug in de wet van 1806, opgesteld door de 
bekende ambtenaar A. van der Ende, die van 1806 
tot 1833 landelijk inspecteur van het lager onderwijs 
was. Deze wet werd tot 1858 gehandhaafd.

2.1	 Toezicht	in	Ambacht	⁵
Kerkelijk toezicht 
Over het toezicht in ons dorp op het onderwijs in 
het verre verleden is niet zoveel bekend. Eén van de 
oudste anekdoten die ik las, was dat de eerste  
hervormde predikant in H.I. Ambacht Godefridus 
Alendorp in 1581 bij de classis in Dordrecht aan de 
bel trok. Volgens deze dominee was er destijds geen 
schoolmeester in ons dorp. De Dordtse kerkenraad 
beloofde daarom ds. Hermannus Herberts naar het 
Ambachtse gemeentebestuur te sturen om hierover 
te spreken. Het was destijds namelijk de ambachts
heer (soort burgemeester) die de schoolmeester  
benoemde; de kerkelijke bestuurders konden alleen 
adviseren. De eerste benoemde schoolmeesters  
bleken geen succes te zijn: de eerste (de naam is  
onbekend) bleek niet aan de eisen van de kerkelijke 
autoriteiten te voldoen. De (tweede) Ambachtse  
predikant, ds. Gillis Tarvernier, was ontevreden 
over de tweede schoolmeester Adriaans Jochemsz, 
omdat hij zijn leerlingen de Heidelbergse Catechis
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mus wilde laten leren. Daar waren de (katholieke) 
ouders echter niet van gediend. De ouders werden 
dan ook ‘vermaand’.  Maar ook de meester werd  
(in 1591) vermaand, weliswaar om andere zaken:  
‘Wanneer hij zich de komende winter niet stichtelijk 
gedraagt en zijn werkzaamheden niet naar behoren 
waarneemt, zal de classis maatregelen moeten  

treffen’, zo las ik in het hoofdstuk ‘Hier onderwijst 
men de jeugd.’ Of dat is gebeurd, is niet duidelijk: 
in 1594 overleed deze schoolmeester. Duidelijk was 
wel dat er toen al een school gebouw in ons dorp was.

Na de Franse revolutie had de kerk in het toezicht 
nog lange tijd een belangrijke rol. Zo werd in 1818 
de heer J. Kater als onderwijzer aangesteld. Maar 
dat ging niet zo maar. Er waren destijds twee selectie 
rondes: de sollicitanten moesten in de Dorpskerk op 
een zondagmiddag hun kwaliteit laten horen door 
het voorlezen van een gedeelte uit de Bijbel. Ook 
moesten ze hun kwaliteiten in het voorzingen van 
psalmen en gezangen ten gehore brengen. Daarnaast 
werd de onderwijzer door een select gezelschap als 
onder wijzer een ‘vergelijkend examen’ afgenomen.

Een ander voorbeeld dat de kerk nog een rol had 
in de eerste helft van de 19e eeuw, was dat de  
diaconie het schoolgeld voor de armere kinderen 
betaalde. In 1834 moesten deze kinderen in tegen
woordigheid van het armenbestuur een soort  
examen afleggen. De vorderingen werden toen  
‘allerloffelijkst bevonden’ en de kinderen kregen als 
bemoediging een ‘fraaie prent’. 

Gemeentelijk toezicht
Maar rond 1840 was de kerkenraad niet meer de  
enige toezichthouder: de schoolopziener deed zijn 
intrede. Hij bracht zijn schoolverslag uit aan het  
gemeentebestuur en het provinciaal bestuur  
(zie afb. 3). In 1838 schreef bijv. R. Reinsma over de 
destijds enige Ambachtse lagere school: ‘een zeer 
goed lokaal en vrij goede leerwijze. Het gezang  
alleen was vals. En de onderwijzer (J. Kater) was 
vrij omslachtig in de wijze waarop hij de kinderen 
onderhield in hetgeen zij lazen’.  Zoals gezegd: deze 
onderwijzer werd in 1818 ‒ na een ‘zangproef’ en 
twee sollicatierondes ‒ benoemd! Het genoemde  
lokaal betrof het oude ‘schoolhuys’ aan het ‘Steegie’ 
bij de Dorpskerk. Over dit schoolhuys later meer. 

Na 1850 kwam er een gemeentelijke school
commissie, die toezicht hield op het onderwijs.  
Het gemeentebestuur stelde een Verordening op. 
Een van de oudste schoolverordeningen dateert van 
1855/1856. Toenmalig burgemeester C. van Aken en 
wethouder A. Plaisier en de schoolinspecteur  
D. Vogelzang ondertekenden de Verordening 
(zie afb. 2). Op grond van de Verordening bracht het 

Afb. 2. Ondertekenaars van de Schoolverordening 
1855/1856.

Afb. 3. Drie pagina's van een schoolverslag 
(uit 1895).

gemeentebestuur jaarlijks aan de Provincie Zuid 
Holland een onderwijsverslag uit, waarin onder meer 
de namen van de docenten stonden. Ook maakte het 
verslag melding van de kwaliteit van de school/
scholen en het aantal leerlingen. In de tweede helft 
van de 19e eeuw gebruikten de schoolbesturen 
jaren lang eenzelfde format. (zie afb. 3).⁶

Bekend is dat de gemeentelijke schoolcommissie 
in de jaren tachtig van de 19e eeuw bestond uit  
burgemeester C. van Aken, gemeenteraadslid  
H. Maaskant en gemeentegeneesheer J. H. Court.   

3  Eerste Openbare Lagere School bij het Steegie
3.1	 Bouw	
Zojuist gaf ik aan dat schoolopzichter Reinsma zich 
in 1838 lovend uitte over de enige Ambachtse lagere 
school. Met name, over de huisvesting. Hij was echter 
niet de enige. De stadsbeschrijver Van Ollefen (1749
1816), die reisde door heel Nederland en verslag deed 
van ieder gebied dat hij bezocht, schreef in 1790 al 
het volgende over de school in HendrikIdoAmbacht: 

doch in hetzelfde jaar nog voor den aanzienlijke 
som van 2400 gulden, waaronder 2000 gulden van 
het Rijk, hersteld en zeer doeltreffend ingerigt.  
Zij telt gemiddeld 130 leerlingen’.⁷ P. J. Horsman 
schrijft echter in het boek Hendrik Ido Ambacht 
1332-1982 dat de school al in 1758 bestond: ‘ 
Het lokaal, het oude schoolhuys aan het Steegje bij 
de kerk, had in 1758 een ingrijpende renovatie  
ondergaan, en na een brand ook nog eens in 1835. 
….Voor de renovatie was toen van gouvernments-
wege de somma van 2000 gulden toegestaan.  
Vandaar dat de schoolopziener in 1838 het gebouw 
een goed lokaal vond’.⁸ Het opmerkelijke is dat ik in 
de toenmalige belangrijkste regionale krant  
De Dordrechtsche Courant niets lees over een brand 
in 1835. Maar wel over een brand van 26 augustus 
1826. Uit dit bericht van de Dordrechtsche Courant 
bleek dat toen het dak en de kozijnen van het 
school huys waren beschadigd. Door het kordate  
optreden van de brandweer uit Alblasserdam,  
Ridderkerk en Zwijndrecht(!) zou volgens dit  
bericht voorkomen zijn dat het schoollokaal volledig 
zou zijn afgebrand. 

Afb. 4. De eerste openbare lagere school (OLS 1) 
Bron: Historisch Genootschap.

Afb. 5. Dordrechtsche Courant 26 augustus 1826.

Dat roept vragen op, als waar stond deze school en 
wanneer is ze gebouwd? 

De eerste basisschool werd bij de Dorpskerk  
gebouwd. Over het bouwjaar van deze school bestaat 
onduidelijkheid. Het boek van de Zwijndrechtse  
onderwijzer J. W. de Regt uit 1848 vermeldde dat de 
school in 1779 werd gebouwd. ‘De school, bestemd 
tot het geven van onderwijs aan de kinderen der  
gemeenten Hendrik-Ido- en Sandelingen-Ambacht 
werd in 1779 op hare tegenwoordige plaats gebouwd. 
In 1835 werd zij grotendeels door brand vernield, 

Ook de kerk bleef gespaard. Het is dus onduidelijk 
is in welk jaar de school is gebouwd. Horsman geeft 
in zijn hoofdstuk ‘Hier onderwijst men de jeugd’ 
aan dat voor 1758 al een schoolgebouw bestond, 
waarin onderwijs werd  
gegeven. (Dit komt overeen met  de aangehaalde 
gebeurtenissen rond 15801590 in hoofdstuk 2.1). 

Al snel moest het gebouw worden uitgebreid en 
kwam er een tweede lokaal. Rond 1850 bevonden er 
zich zo’n 150 kinderen in één lokaal. Daarmee over
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Achteromslag	buitenkant: 
Boven: Foto genomen in 1940 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de derde openbare Lagere school 
aan de Hoogtstraat. Op deze foto staan alle leerlingen en het onderwijzend personeel. Let ook op de naam van 
de school in op de gevel. Collectie Historisch Genootschap HIA. 
Onder: De derde openbare lagere school tijdens het speelkwartier rond 1916. De eerste steen werd gelegd op 
27 mei 1914 door burg. Jhr. Mr. de Milly van Heiden Reinestein. Op 1 januari 1915 werd de school in gebruik  
genomen. Dhr. J.H. Visser werd het eerste hoofd der school en bleef dat tot hij met pensioen ging in 1952.  
Collectie Historisch Genootschap HIA.

Boven: De vroegere tweede openbare lagere school aan de Wepsterlaan. Collectie Historisch Genootschap 
HIA. Deze school werd in 1867 binnendijks in de buurt van de steenplaatsen gestart. Grote faam verwierf de in 
1886 benoemde B. M. Wepster. Achtendertig jaar lang, tot zijn pensionering in 1924, heeft hij zijn grote  
pedagogische gaven gewijd aan de opvoeding van evenzovele generaties jongeren.   
Onder: In de Schoolsteeg, ‛het Steegje in de volksmond, achter de pastorie en tegenover de kerk, was  
vanouds het ‛schoolhuys’, zoals dat al in de zestiende eeuw werd genoemd. Het had een lokaal met een onder-
wijzer voor de gehele Ambachtse jeugd. In het midden van de vorige eeuw waren dat soms wel honderdvijftig 
kinderen. Pas in 1857 zijn er een lokaal en twee onderwijskrachten bijgekomen. Tien jaar later kwam er een 
tweede school. 
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