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Al voor !"#$ werkten er veel Nederlanders in
Duitsland. De Duitse economie kwam op, waardoor
er veel arbeiders nodig waren. Met name in het
oosten van het land werden werklozen door
arbeidsbureaus gedwongen om te gaan werken in
Duitsland.

Als Nederland dan in !"#$ bezet wordt door
Duitsland, worden werklozen steeds meer onder
dwang gezet om in Duitsland te gaan werken. In het
najaar van !"#$ gaan Duitse bedrijven ook actief
mensen werven in Nederland.

Naarmate de oorlog langer gaat duren, worden
steeds meer Duitse mannen onder de wapenen
geroepen. Hierdoor neemt het te kort aan arbeiders
steeds verder toe. Bij het werven van arbeiders is er
steeds minder sprake van vrijwilligheid.

In april !"#% gaat Holland-Aktion I van start met de
bedoeling &$.$$$ arbeiders te werven voor de Duitse
industrie. In september !"#% volgt dan al snel
Holland-Aktion II om nog eens #$.$$$ arbeiders te
leveren. Daarna volgen meer Aktionen.

Uiteindelijk worden tussen !"&' en !"#( zo’n
),) miljoen niet-Duitsers ingezet in Duitsland,
waarvan de helft voor de Duitse oorlogsindustrie.

Ambachters in Kleinmachnow
In Hendrik-Ido-Ambacht waren er ook mannen die
tewerkgesteld werden in Duitsland. Een deel van
deze mannen kwam terecht in het dorpje Klein-
machnow, een dorpje dat ligt tussen Potsdam en
Berlijn. In die tijd was het dorp omringd door
bossen. Deze bossen boden een ideale plek voor het
bouwen van een Schattenfabrik, of te wel een
schaduwfabriek. Dit zijn kleinschalige fabrieken die
veelal bestaan uit laagbouw in een bosrijke
omgeving om de kans op ontdekking vanuit de lucht
te verkleinen.

Dit was een reden waarom het bekende Duitse
concern Bosch in !"&( een stuk grond aankocht,
gelegen tussen de Stolperweg en de Stahnsdorfer
Damm in Kleinmachnow. Hier vestigden zij de
Dreilinden Machinebau GMbH (DLMG). DLMG
maakte onderdelen voor vliegtuigmotoren, zoals
brandstofpompen. Dit waren technisch, hoogstaande
producten die veel precisie vereisten.

Naast de fabriek bouwde men een barakkenkamp
voor de huisvesting van dwangarbeiders. Vanaf
!"#$ zijn dit vooral Franse en Poolse krijgs-
gevangenen. Maar in !"#% arriveerden ook de eerste
dwangarbeiders in Kleinmachnow. Hierbij zitten
ook Hollanders, vooral uit Leiden, Alphen aan de
Rijn, Noordwijk en Hendrik-Ido-Ambacht. In mei
!"## bevinden zich bijna &$$$ mensen in het kamp,
waarvan %&' Hollanders. Onder deze Nederlanders
bevinden zich ook mannen uit Ambacht: o.a. Leen

Jos Valk: een Ambachtse
dwangarbeider in Duitsland
en zijn reis naar huis John Valk
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Voorwoord

Ausweis van Jos Valk van Dreilinden Machinebau
GMbH.

Voor u ligt een gloednieuwe editie van Swindregt Were. In deze uitgave hebben
wij aandacht voor verschillende aansprekende onderwerpen. Mocht u op de
artikelen willen reageren, kunt u achterin de juiste e-mailadressen vinden. Wij
willen de schrijvers van de artikelen alvast hartelijk bedanken voor hun
inspanningen. Heeft u zelf nog mooie verhalen? En wilt u die met ons delen?
Neemt u dan vooral contact met ons op!

In het eerste artikel neemt John Valk u mee terug naar de Tweede
Wereldoorlog. In het kader van de Arbeitseisatz kozen verschillende inwoners
van Hendrik-Ido-Ambacht voor een baan in Duitsland. De opa van de auteur,
Jos Valk, besloot eveneens naar Duitsland te vertrekken en kwam terecht in de
buurt van Berlijn. Daar maakte hij vele avonturen mee. Vooral de terugtocht
naar Hendrik-Ido-Ambacht, nadat de Duitsers verslagen waren, was lang en
gevaarlijk. Jos Valk hield deze reis nauwgezet bij in zijn dagboek. Wij zijn dan
ook zeer gelukkig dat wij de hoogtepunten uit die gevaarlijke reis in ons blad
mogen publiceren.

Velen van u zullen weten dat door de Zwijndrechtse Waard een tram reed
richting Rotterdam. Deze had zijn route geheel over de Langeweg/Rotterdamse-
weg en ging langs de gemeentegrens van Hendrik-Ido-Ambacht en door
Zwijndrecht. De tramlijn was neergelegd door de Rotterdamsche Tramweg
Maatschappij (RTM) met als doel de streken rond Rotterdam zoveel mogelijk te
ontsluiten. In Hendrik-Ido-Ambacht is nooit een tramlijn geweest, hoewel daar
zeker plannen voor waren. Willem Schneider vertelt hier meer over in het
tweede artikel.

Tot slot eindigen we met een stukje melkgeschiedenis van Zwijndrecht.
In !"%' opende de Dordrechtsche Melkinrichting (D.M.I.) haar deuren op de
Ringdijk, niet ver van het Veerplein vandaan. Ruim veertig jaar was zij een
gevestigde naam. In de jaren vijftig kwam daar concurrent Sterovita bij.
Wie actief was in het melkwezen, had vaak te maken met een van deze twee
grootmachten. Toch bleek ook hun hegemonie niet bestand tegen de enorme
fusiegolf, die vanaf de jaren zeventig toesloeg. Maurice de Jongh neemt u mee
naar een tijd van melkkarren, ijzeren honden en melkboeren.

Wij wensen u veel leesplezier!

Namens de redactie,
Maurice de Jongh



De bereikbaarheid van de Zuid-Hollandse eilanden
kostten de bestuurders eind !"e eeuw veel
hoofdbrekens. Er waren veel plannen. Zo wilde de
Rotterdamse Tram Stoom Maatschappij (RTM)
vanaf !#$% een groot netwerk van Voorne-Putten,
Goeree-Over&akkee, de Hoeksche Waard tot
IJsselmonde.1 Inzoomend op IJsselmonde: bij
gemeenten op dit eiland bleek voor zo’n aanleg
grote belangstelling te bestaan.

Traject Noord-Zuid
Zo schreef de toenmalig burgemeester van Ridder-
kerk, L. de Kruijff, in oktober !##' een vergadering
in Rijsoord uit, waar ‘belangstellende inwoners van
het eiland IJsselmonde’ hun mening konden geven.
Volgens de Dordrechtsche Courant kwamen veertig
personen. Zij luisterden naar ir. M. Symons uit
Rotterdam, een deskundige op het gebied van het
spoorverkeer. Ik vermoed dat onder de toehoorders
veel regionale bestuurders waren. Immers, het
krantenverslag vermeldde dat na de discussie ‘eene
commissie werd benoemd’, die uit alleen bestuurders
bestond. Dat waren: het Ridderkerkse Kamerlid

(mr. J. B. van Osenbruggen),2 een lid van de
Provinciale Staten Zuid-Holland (P. Smit jr.) en onder
meer de burgemeesters uit de regio: De Kruijff
(Ridderkerk), De Bruïne (Zwijndrecht), C. van Aken
(H. I. Ambacht) met ir. Symons als adviserend lid.3

Uiteindelijk kwam er rond !#"' bestuurlijke
beweging om het oostelijk gedeelte van IJsselmonde
per spoor te ontsluiten. Zo nam de Tweede Kamer in
mei !##" de Wet ‘Bevordering van den aanleg van
stoomtramwegen op de Zuid-Hollandsche eilanden’4

aan, een wet die in juni !"'' werd gewijzigd.5

De eerste wet was de basis voor de aanleg van de
tramrails naar de Hoeksche Waard, de tweede wet
voor de aanleg van het tramtraject Barendrecht/
Middeldijk-Rijsoord-Zwijndrecht, zie foto links-
onder. Van belang is te melden dat de haltes
Krommeweg 6 en Ambachtse Steeg het dichtst bij
Hendrik-Ido-Ambacht lagen.

Traject West-Oost?
De infrastructuur ging van dus noordwest naar
zuidwest, niet naar het (zuid)oosten. Dat betekende
dat ons dorp én de Alblasserwaard geen goede

ontsluiting per spoor hadden. Daarom wilde een rijke
steenfabrikant uit IJsselmonde, F. L. Oostenbroek,
Rotterdam, IJsselmonde, Bolnes, Slikkerveer,
Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en
Dordrecht met elkaar door een ‘stoomtramweg’
verbinden. Daartoe benaderde hij in !"'' gemeente-
raden van IJsselmonde (maart), Ridderkerk,
Rotterdam (april), Hendrik-Ido-Ambacht (mei) en
Zwijndrecht (juni). Behalve Rotterdam, wilden deze
raden Oostenbroek ‘moreel en !nancieel’ helpen.7

Blijkbaar leefde bij het Ambachtse gemeente-
bestuur hoge verwachtingen van de aanleg van de
stoomtramlijn. Ambacht zou zich namelijk zo via
het treinstation ‘IJsselmonde’ bij het grote ‘Europese
spoorwegnetwerk’ kunnen aansluiten. Bij Oostendam
wilde Oostenbroek “een hulpstation” aanleggen.
Reizigers konden dan overstappen op een veerpont
naar Alblasserdam en vandaar via een nieuwe
stoomtramlijn naar Vianen reizen. Maar dat ging
niet door: de gemeenteraden in de Alblasserwaard
wilden in !"'' hiervoor geen geld geven.8 De veer-
pont tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam
kwam er overigens na een aantal jaren wel (van
!"('-!"(().9

!"##: eerste bespreking
Het concessieverzoek van Oostenbroek kwam voor
het eerst ter sprake tijdens de Ambachtse
gemeenteraadsvergadering van !) mei !"''. Tijdens
deze vergadering stelde de voorzitter, burgemeester
W. Spoor, voor om ‘voor den aanleg van een
stoomtram in deze gemeente’ een concessie voor
twee jaren te geven. De voorwaarde was dat

Links Traject stoomtram Middeldijk-Zwijndrecht.
Boven RTM Loc "# met bij de halte Rijsoord
Rijksstraatweg; januari "$%&.
Bron: Tastbare herinneringen aan de verdwenen
tramlijnen van de RTM; Ridderkerk '%"".

wanneer de concessionaris ‘het Achterambacht en
het dorp Hendrik-Ido-Ambacht in het tramverkeer
opneemt, wegens te geringe breedte der wegen, de
lijn op eigen baan, parallel lopende met de Achter-
ambachtse weg, de Dorpsstraat en de Kerkstraat,
moet worden aangelegd met minstens twee halten op
dit traject’. Ook moet ‘den concesionaris den
schade vergoeden’. Verder moest de concessie-
houder een rails naast de bestaande wegen
aanleggen.

Ook wilde de raadsvoorzitter geen tramlijn bij de
Onderdijksche Rijweg en bij de Ringdijk. Het
raadslid J. Plaisier was niet enthousiast, want hij
geloofde niet dat de stoomtram een ‘grote toekomst
tegemoet gaat wat betreft personenverkeer, alleen
voor het vervoer van groenten ziet hij er enige
verbetering in’.

Ook de zondagsrust kwam tijdens dit debat ter

Kerkstraat; Bron: Historisch Genootschap.

Over de tram die nooit kwam...
Willem Schneider
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Veerpont H. I. Ambacht -Alblasserdam. Dorpsstraat; Bron: Historisch Genootschap.
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Dorpstraat bij de Herv.Kerk.

Veertig jaar Dordrechtsche
Melkinrichting (D.M.I.) in
Zwijndrecht Maurice de Jongh

Eén van de vitrinekasten op de zolder van de Vergulde
Swaen met daarin een selectie van de vele karren die
ooit in Zwijndrecht reden. De karren zijn gebouwd
door de heer Nugteren, die deze karren in !""# aan
‘Museum op zolder’ schonk. Collectie HVZ.Een melkbus, waar de melk

in verzameld werd.
Op de melkkan is de
Vergulde Swaen afgebeeld.
Collectie HVZ.

Inleiding
Wie door de Vergulde Swaen loopt en een blik werpt
in de vele vitrinekasten van de Oudheidkamer zal
zich verbazen over het grote aantal tentoongestelde
karren. Zij maken deel uit van een collectie replica’s,
gebouwd door de heer C. van Nugteren, die in !""#
geschonken werden aan wat toen nog ‘Museum op
Zolder’ was. Het zijn stuk voor stuk prachtige
exemplaren. Voor diegenen die zijn opgegroeid in
een tijd zonder deze vervoersmiddelen, is het
nauwelijks voor te stellen dat een eeuw geleden
iedere tuinder of ondernemer een kar had. Het waren
voor hen grote investeringen. Iedere kar was dan ook
pareltje. Dit is ook in de verzameling terug te zien.
Zo is er bijvoorbeeld een fraaie replica van een
‘melkkar’ van de D.M.I. te bewonderen, een type kar
dat waarschijnlijk in de jaren dertig en veertig
gebruikt werd. Deze kar roept nogal wat vragen op,
want hoe zat dat in vroegere tijden met de verkoop
van melk? Zorgde alleen de melkboer hiervoor of
waren er ook melkwinkels? En hoe kwamen zij op
hun beurt aan de melkproducten? Welke rol speelde
de D.M.I. hierin? Een geschiedenis van de
melkindustrie en -consumptie is voor onze gemeente

nog grotendeels onontgonnen terrein. Wel zijn er
overal in de Vergulde Swaen verwijzingen te vinden:
van melkbussen tot schenkkannen en -kommen.
Op basis hiervan ben ik dan ook een onderzoek
gestart, waarbij ik hulp kreeg uit allerlei hoeken: van
oud-melkboeren tot uitbaters van de (D.M.I.-)winkel
op de Ringdijk.$ Dankzij hen kon ik veel vragen
beantwoorden. In dit artikel wordt de ‘melkgeschie-
denis’ verder uitgewerkt. Dit zal zeker niet compleet
zijn, want iedereen heeft zo zijn eigen herinneringen
aan dit onderwerp. Wellicht is het juist een startpunt
voor de dialoog èn een uitwisseling van deze
herinneringen.

Kerkstraat rond !"$$. Links het oude
postkantoor en de bakkerij bij de Hoogstraat.

Bij de geplande nieuwe lijn van de stoomtram en
de paardentram in het begin van de %&e eeuw
waren de belangrijkste straten in ons dorp in beeld:
De Kerkstraat, de Dorpstraat, de Achterambachtse
weg. Deze hoofdwegen waren vrij smal en soms
nauwelijks goed bestraat. Vandaar dat de
gemeenteraad de exploitant van de stoomtram
dringend vroeg de tramlijn naast de weg aan te
leggen. Voor zover dat natuurlijk kon…

Aankomst rijtour in de Dorpstraat
!# september !"$%.

De Achterambachtseweg.

Bron: deze foto’s zijn afkomstig van
de website ‘Foto‘s van en over
Hendrik-Ido-Ambacht’.
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‘Swindregt were’, een naam die naast ‘Swijndregt were’ al eeuwen geleden gebruikt werd voor de
Zwijndrechtse waard, is het blad van het Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht en de
Historische Vereniging Zwijndrecht.
Het periodiek verschijnt twee maal per jaar en wordt gratis aan de leden toegezonden.

Foto achterzijde:
Een blik op de Ringdijk tussen Kemperstoep en Kerkstraatstoep in het begin van de jaren twintig. Halverwege de
foto, na de twee panden met puntdaken, zou in !"#$ het %liaal van de Dordrechtsche Melkinrichting worden
geopend. Collectie Bastiaan Los.

Foto boven: Een blik op de Ringdijk met winkelend publiek in de jaren vijftig. Achter het hoge pand van
manufacturenwinkel De Mol is de winkel van de D.M.I. duidelijk herkenbaar door de lichtbak aan de voorgevel.
Collectie Bastiaan Los.
Foto onder: Nogmaals een blik op de Ringdijk, maar nu eind jaren vijftig. De markiezen van
manufacturenwinkel De Mol zijn uitgeklapt. Het pand daarachter is van de D.M.I., nu niet met lichtbak, maar
met een vlaggenmast aan de gevel. Collectie Bastiaan Los.




