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Van de bestuurstafel.
Er is veel gaande bij onze vereniging:
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat er zich een nieuw
bestuurslid heeft gemeld in de persoon van Henk Dijkstra.
Ondanks dat u als leden de benoeming officieel op de ledenvergadering
moet bekrachtigen, is Henk al direct voor de vereniging aan het werk
gegaan.
Jannie Beekman heeft zich bereid verklaard de ledenadministratie bij te
gaan houden.
Zij zal u tevens op de hoogte houden van persberichten e.d. die zij via de
mail zal verspreiden.
Heeft u uw mailadres nog niet doorgegeven maar wilt u wel op de hoogte
blijven van de actuele gebeurtenissen van de vereniging, geef dan uw
mailadres door via de website.
Verder zijn er al wat activiteiten gepland voor het jaar 2018.
Dan is het 450 jaar geleden dat de stichter van ons dorp, Lamoraal van
Egmond, op de Markt in Brussel is onthoofd. Reden om te gedenken
Hiervoor lopen een tweetal internationale projecten, die nu verder
uitgewerkt worden.
Wij houden u op de hoogte.
In dit boekje deze keer geen info-rubriek wegens ruimtegebrek.
Op 9 juni, de 2e donderdag, is er inloop in ons HIP.
Deze middag wordt er een nieuwe film vertoond:
“Oud-Beijerland, hoe het veranderde”.
Kijk ook eens op onze facebook pagina voor de laatste nieuwtjes.

Wij wensen u een goede vakantie toe.

Het bestuur.
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Oprichting maatschap “Unitas”.
Door Pieter Jan in `t Veld

Wij weten nog weinig van deze maatschap en of ze ooit daadwerkelijk de
zaken hebben gedaan, die zij bij de oprichting beoogde.
Onze vereniging kreeg de oprichtingsakte in handen en willen u toch kennis
laten maken met de leden van de maatschap die in die tijd tot de gegoede
kooplieden behoorden en het doel van de activiteiten.
Op 8 augustus 1899 besluiten een 20-tal Oud-Beijerlandsche kooplieden
een burgerlijke maatschap op te richten onder de naam “Unitas”.
De maatschap heeft ten doel:
“Het aan- en verkopen van huizen, bouwterreinen en handelsvoorraden te
Oud-Beijerland of elders en de handel in effecten, een en ander in het
gemeenschappelijk belang van hare leden”.
De kooplieden zijn:
Jilles Mast Janszoon, koopman;
Jacobus Anthony de Vlieger, koopman;
Bastiaan Willem Hollaar, koopman;
Pieter Kouwenhoven Pieterszoon, koopman;
Cornelis van der Linden Jacobszoon, koopman;
Jan Adriaan Mast Janszoon, koopman;
Jacob Groeneveld, bakker;
Anthonie Hollaar, koopman;
Bernardus Engelbertus Engelen, koopman;
Huig Schipper Janszoon, koopman;
Willem Schrijvershof, koopman;
Ivo Stolk, koopman;
Fop Smit Fopzoon, timmerman;
Dirk de Vroedt Janszoon, koopman;
Dirk Adrianus de Vroedt Sybrandszoon, koopman;
Jan Anthonie Adam, koopman;
Karel Vervelde, schilder;
Arie Hoogenboom Pieterszoon, melkboer;
Joris de Koning Arieszoon, zadelmaker;
Pieter de Koning Arieszoon, koopman.
4
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In de notariële akte, die wordt opgemaakt op 8 augustus 1899 door notaris
mr. Jacobus Willem de Feijfer, akte no. 105, lezen we wat zoal de rechten
en plichten zijn van de leden.
Het blijkt een besloten club te zijn waar pas nieuwe leden mogen toetreden
als er een lid is overleden, failliet of onder curatele is gesteld.
Het getal van maximaal 20 leden is een vaststaand feit.
Ook dat de leden in Oud-Beijerland woonachtig dienen te zijn.
Voor nieuwe leden geldt dat zij moeten worden voorgedragen en er is een
soort ballotagecommissie.
Bij overlijden of faillissement wordt na 3 maanden het aandeel van het
betreffende lid uitbetaald.
Als een lid wordt omgekocht volgt royement met verbeurdverklaring van zijn
aandeel.
De leden komen 6 x per jaar bijeen, het niet bezoeken van de vergadering
zonder kennisgeving volgt een boete van Fl. 0,25.
De contributie bedraagt Fl. 52, -- per jaar en Fl. 25, -- inleg bij het
aanvaarden van het lidmaatschap.
Als een lid 4 weken achter loopt met het betalen van de contributie volgt
royement.
Mochten er geschillen optreden tussen de leden onderling, worden er drie
scheidsmannen benoemt.
Advertentie:
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Schaftgeld in Oud-Beijerland.
Door Pieter Jan in ‘t Veld

In 1819 verkocht de ambachtsheer van Oud-Beijerland Abraham Willem van
der Staal aan, de op 13 september 1798 in Dordrecht geboren Johannes
Anthony den Bandt, het schaftgeld voor huizen, schuren, de lijnbaan, de
Ooststraat, Kerkstraat, Achterstraat (huidige Nobelstraat), Molendijk en
Havendam. (Schaftgeld is een soort erfpacht.)
Johannes Anthony den Bandt was ambachtsheer van Hekelingen en
Vriesland, wethouder in Dordrecht, heemraad van de polder Strijen en
deelgenoot in de zeepziederij fa. Jocheere, den Bandt & Co. in Dordrecht.
Om een indruk te krijgen van het schaftgeld kom je soms in notariële akten
weleens het bedrag tegen wat moest worden betaald.
In 1869 was dat voor pand Havendam 7, Fl. 2,60. Voor een pand aan de
Havendam, waar later de kolenhandel van de wed A.P. van Ooijen was
gevestigd (nu afgebroken), was het schaftgeld Fl. 1,50.
Na het overlijden van Johannes Anthony den Bandt van Hekelingen, op
22 januari 1883, ging het innen van schaftgeld over op zijn zoon. De op
22 oktober 1832 in Dordrecht geboren, Johannes Carel den Bandt.
Het heffingsrecht is omstreeks 1907 in twee delen verkocht.
Voor het westelijk deel van de gemeente, zoals West Voorstraat,
Oost Voorstraat en Boterhof, Havendam, Molendijk, Beneden Molendijk,
Kerkstraat, Nobelstraat, Peperstraat, Middelstraat, Schoolstraat, Zandpad
(huidige Karel Doormanstraat) Vlietkade en Oranjestraat aan, de op
4 januari 1846 in Numansdorp geboren, Geertrui van de Waal.
Zij is weduwe van Jacob Rijsdijk Ewoudsz.
Waarschijnlijk na het overlijden van Geertrui van der Waal, op 22 september
1920, is het recht verkocht aan, de op 4 oktober 1874 in Klaaswaal geboren
landbouwer, Maarten Leendert Mast.
Het heffingsrecht voor het oostelijk deel van het dorp voor de huizen
gelegen achter de Oost Voorstraat zoals de Boomgaardstraat, Steenenpad
(huidige Julianastraat), Prins Hendrikstraat, Emmastraat, de noordkant van
de Steenenstraat, Baan (huidige Prins Bernhardstraat, Achterweg
(huidige Koninginneweg), Oostdijk en de tuinen in de zgn. Ossenbil
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(huidige Pr. Irenestraat), werden verkocht aan, de op 16 december 1866 in
Oud-Beijerland geboren, Bastiaan Willem Hollaar.1
Deze Bastiaan Willem Hollaar (niet de oprichter van Modecentrum Bas
Hollaar) is koopman die we veel tegenkomen als bieder bij veilingen.
Of bij oprichting van vennootschappen.
In het archief van onze vereniging komen we nog kwitanties tegen van het
innen van het schaftgeld tot 1951 door de erfgenamen van Bastiaan Willem
Hollaar.
We zien op de kwitanties dat voor de Keucheniusschool Fl. 0,321½ moest
worden voldaan aan B.W. Holllaar op St. Maarten of 11 november.
Voor Maarten Leendert Mast werd het schaftgeld geint door administratiekantoor A en J. Schep.
Op enig moment is dit schaftgeld afgeschaft.
Nog niet is achterhaald hoe dit is gegaan en of er enige compensatie is
geweest voor de houders van het schafrecht.
Kwitantie schaftgeld Keucheniusschool 1939

1

“Uit vervlogen dagen” pag. 186-187, K. Siderius gestencilde versie.
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Vrachtschip de “Erkentaris”
Door Pieter Jan in ‘t Veld

Op 5 september 1897 zinkt in het Spui ca. 15 meter aan de linker kant van
de havenmond het houten vrachtschip “Erkentaris”, geladen met
“straatmest”.
(Straatmest is straatvuil van plantaardige of dierlijke afkomst.)
We vonden een advertentie uit die tijd dat in de gemeente Tilburg straatmest
door de gemeente publiekelijk werd verkocht.
Omdat het vrachtschip is gezonken naast de vaargeul moet het wrak,
volgens een Koninklijk Besluit van 18 mei 1892 (St. blad 102), worden
verlicht.
Het wrak moet worden gelicht en geruimd volgens de wet van 23 juli 1885
(St. blad 151).
Het gelichte wrak wordt van Rijkswege geruimd en door de ingenieur van
den Waterstaat 4e rivierarrondissement Dordrecht, overgedragen aan
burgemeester Adrianus van Lith.
De kosten van het opruimen van het wrak zijn begroot op Fl. 300, --.
Op het schip zijn enkel zaken die openbaar verkocht moeten worden zoals
aanwezige mast, 3 hoofdtouwen een fokker-slag van ijzerdraad, 2 zwaarden
met zwaarte-kettingen. Een zwaardloper en 3 takelblokken, ijzeren lier en de
straatmest.
Een vrachtschip uit ±1897

Op 27 september worden de te verkopen
onderdelen geveild.
Uit een opgemaakte specificatie kunnen we
lezen hoe het een en ander is verrekend.
De opbrengst van de goederen heeft
Fl. 67, -- opgeleverd.
Kosten opcenten: Fl. 3,35.
Totaal Fl. 70,35.
Bij de gemaakte kosten komen we wat bekende
Oud-Beijerlanders tegen:

8
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P. van den Berg, omroeper
voor het bekendmaken van de verkoop van het wrak
A. den Boer, veerman
voor het roeien naar het wrak voor de verlichting
B.W. Wiebes, winkelier
voor het leveren van petroleum voor de verlichting
H. v.d. Linde, veldwachter voor het verlichten van het wrak
en het houden van toezicht en voor het afslaan bij de
verkoop
Voor het zegel van de koopakte
Registratierecht
W. Hoogwerf Az. boekhandelaar voor de advertentiekosten
Gestort bij de betaalmeester van het ministerie van
Financiën
Reis en verblijfskosten van diegene die het geld
bij de betaalmeester heeft gebracht
Totale uitgave zijn:

Fl.

0,25

FL.

0,50

FL.

0,20

FL.

2,30

FL 0,75
FL. 1,40
FL. 5,10
FL. 57,60
FL.

2,25

Fl. 70,35

Op 25 november 1897 ontvangt de burgemeester een brief van de
Minister van Financiën, waarin wordt gesteld dat de gemeente Fl. 56,85
teruggestort krijgt en gemaakte kosten van het zegel Fl. 0,75.
Totaal Fl. 57,60
Advertentie:
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Verkoop van de Erkentaris
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100 Jaar “Klein Profijt”
Door Joop Dijkshoorn.

Op 4 januari 1916 vraagt Willem de Jong, een IJsselmondense zalmvisser, als
directeur van de nieuwe “zalmvisscherij” te Heinenoord een vergunning aan bij
het gemeentebestuur van Heinenoord. “Voor het verplaatsen van een schuur en
een machinegebouw van de oude naar de nieuwe visserij”.
De kadastrale gegevens zijn op dat moment nog niet bekend.
Bekend is wel dat, rond 1910, bij de voormalige gemeente Goidschalxoord een
staatsvisserij stond.

Bouwaanvraag van 4 januari 1916

www.hvobl.nl
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Bouwtekening machinegebouw, februari 1916

De schuur wordt opgetrokken van hout op een stenen fundering en is bestemd
voor paardenstal, hooibergplaats, boetschuur en taaninrichting.
Ook het machinegebouw wordt van hout opgetrokken en voorzien van een
stoommachine om de stoomspil of rondeel voor het binnen halen van de
visnetten in werking te stellen.
In het machinegebouw was ook een slaapvertrek voor de machinist.
De plaats waar het machinegebouw stond is nu nog te herkennen aan de
aanwezige fundering van de stoomspil of rondeel. Als je langs Klein Profijt loopt
tegenover de vlindertuin.
Uit de overlegde tekeningen, gemaakt door de gemeente- en polderarchitect
A.P. v.d. Houwen uit IJsselmonde, wordt een nieuwe schuur en een
machinegebouw neergezet en moet het “verplaatsen” gelezen worden als
afbreken op de oude locatie. Met nieuwbouw op de nieuwe locatie.
Al op 13 januari 1916 adviseert de gemeentearchitect het college van
burgemeester en wethouders dat de getekende bouwwerken voldoen aan de
gestelde eisen.

12
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Men gaat voortvarend te werk, want op 6 februari 1916 vraagt architect v.d.
Houwen, namens W. de Jong, een bouwvergunning aan voor de bouw van een
”volkskeet” als slaapplaats voor het werkvolk. Een ploeg werkvolk bestond uit
ongeveer 20 personen, die hier ondergebracht moesten worden. Volgens de
onderliggende stukken zou deze “volkskeet” op 3 meter afstand komen van de
houten schuur.
Om de arbeiders nog enig comfort te bieden staan er in het midden vier
potkachels rondom een centrale schoorsteen met een schoorsteen.
Deze “volkskeet ”is nu nog te herkennen in de vergaderruimte en bar in het
gebouw “Klein Profijt” van het Hoeksche Waards Landschap. De schoorsteen is
nu voor de open haard.
Op 9 februari 1916 adviseert de gemeentearchitect het college van burgemeester en wethouders positief op deze aanvraag met als randvoorwaarden dat de
muren onder de vloer niet zwaarder zijn.

Bouwtekening “Volkskeet ”met 4 potkachels

www.hvobl.nl
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Op 23 februari 1916
vraagt W. de Jong een
bouwvergunning aan
voor een bazenwoning.
In deze stukken zien
we dat de woning
bestaat uit een
woonvertrek van
4 x 4½ meter en de
voorkamer is 3½ x 4½
meter. Er zijn twee
bedsteden van 1,20 x
1,80 meter en een
kantoor en werkplaatsje. Deze bazenwoning is nu nog te
herkennen als de
tentoonstellingsruimte.
Bouwtekening van de
“Bazenwoning”
Advertentie:
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Eind jaren 30

Heer en mevrouw Versteeg
en 2 onbekenden

Zo’n 3 jaar later, rond 1919, wordt de
bevissing van zalm bij Klein Profijt 1
gestaakt. De grond en gebouwen van
de stilgezette zalmvisserij zijn
eigendom van de Staat der
Nederlanden. Zoals meerdere
zalmvisserijen langs de Maas en
Merwede eigendom van de Domeinen
waren. De gebouwen zijn, na het
stoppen met de visserij, in gebruik
geweest als boerderij door de familie
Versteeg. De heer Versteeg was
vissersbaas bij de Jong en bleef op
huurbasis met Domeinen op Klein
Profijt wonen. Toen mevrouw Versteeg
omstreeks 1940 weduwe werd is zij bij
haar dochter ingetrokken. Tijdens de
oorlog heeft de toenmalige bewoner,
bekend als Kievit Poederbaas,
onderduikers in huis gehad en deze
mensen regelmatig in de grienden
verstopt.

Advertentie:
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Na de oorlog is Klein Profijt verhuurd aan
de familie Bijl, die er een boerderij hield.
Na de familie Bijl werden de gebouwen
regelmatig gebruikt voor groepen die er
werkweken en/of feesten hielden. Zij
moesten dan wel zelf voor water, licht en
sanitair zorgen. Echte verhalen daarover
zijn niet bekend maar kunnen schijnbaar
Familie Bijl zomer 1957 nog steeds voor rode koontjes zorgen.
Het werd in 1970, als vakantiehuis
verhuurd aan directeur Brouwer van
Shell, die ook de haven heeft (laten)
gegraven en de plavuizen in het gebouw
heeft gelegd, Hij heeft er zelf maar 2 of 3
nachten geslapen. In 1971 is het
verhuurd aan de heer Groenewoud.
Hij nam de meubelen van Brouwer over
en heeft er tot 1991 gewoond.
Heer Groenewoud is nog in gesprek geweest met Domeinen om de huur over te
dragen aan een derde persoon maar daar wilde Domeinen niet aan. Klein Profijt
ging, of in de openbare verkoop of moest aangekocht worden door de gemeente
Oud-Beijerland. Domeinen hield het echt voor gezien en het gebouw kwam leeg
te staan. In september 1991 neemt de gemeenteraad van Oud-Beijerland een
besluit en koopt de voormalige zalmvisserij van de Domeinen voor Fl. 250.000,met als reden “om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen”.
Advertentie:

16

www.hvobl.nl

BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 19e jaargang nr. 63 –juni 2016.

Brief, gedateerd 2 augustus 1991, van HWL aan de gemeente waarin wordt
aangegeven belangstelling te hebben voor “Klein Profijt”.
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Vanaf de eerste oeverloop, in 1991, vroeg het Hoeksche Waards Landschap
aandacht voor het behoud van dit cultuurhistorisch element en de natuur er
omheen. Daarop heeft HWL zich bij de gemeente gemeld om de voormalige
zalmvisserij te gaan gebruiken. Zie brief op pagina 15 en 16.
Later in dat jaar bestaan er bij de gemeente Oud-Beijerland plannen om de
betonmortelcentrale, die in het centrum van het dorp is gevestigd, te verplaatsen
naar de voormalige zalmvisserij. Daar kwam onverwacht veel steun voor en de
plannen veranderden zodat Klein Profijt
behouden kon blijven.
Omdat verhuur niet echt lukte kwam niet lang
daarna de jeugd erin, die het in 2 jaar tijd
vakkundig sloopte met als dieptepunt het
moedwillig in brand steken van het woonhuis
op 16 juni 1993.
In het gemeenteraadsverslag van 9 augustus
1993 werd dit beschreven met de woorden:
“Er kan worden gememoreerd dat de
gemeente niet succesrijk is geweest met
de verhuur en dat het uiteindelijk ten prooi
is gevallen aan vandalen die nog een
redelijke poging waagden er een
zalmrokerij van te maken”.
Jawel, er was nog zat humor in de OudBeijerlandse gemeenteraad!
Het complex is door de brand grotendeels verwoest en de gemeente OudBeijerland denkt erover na om het complex af te breken. Mede door de
belangstelling die HWL toonde zijn deze plannen niet doorgegaan.
In maart 1995 verkoopt de gemeente Oud-Beijerland het complex voor Fl.
300.000,- aan Masterfoods en wordt het, voor de som van Fl. 1,- per jaar, in
erfpacht gegeven aan het Hoeksche Waards Landschap voor een periode van
35 jaar. De onderhandelingen daarvoor werden door Joost Kievit en John
Bakker gevoerd, waarbij de onafhankelijkheid van HWL voorop stond.
Masterfoods bleek er, conform hun “Mission Statement, royaal mee om te gaan
en met de woorden van directeur Ben Raaimakers.” een waakhond in je
achtertuin is niet verkeerd”.
Zo werd Klein Profijt door veel vrijwilligers (12.000 werkuren) van HWL en de
hulp van bedrijven instellingen en overheden, in oude luister hersteld.
Van deze gesprekken en de opbouw van Klein Profijt is nog documentatie

www.hvobl.nl
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beschikbaar op Klein Profijt.
De wederopbouw van “Klein Profijt ”door de vrijwilligers

Die foto's kregen we van de eerste fotograaf in de Hoeksche Waard die toen als
ca 18-jarige jongen en tevens opstapper op de zalmvissersboot werkzaam was.
Dus rond ca. 1918. Hij was tevens uit hobby etc., fotograaf, wat voor die tijd
uitzonderlijk was.
Samen hebben we als HWL voor de opening van Klein Profijt oude verhalen bij
de ouderen van toen opgehaald. We hebben met de vroegere zalmvisserfotograaf gesproken. Hij woonde in Goidschalxoord/Heinenoord. We kregen
kopieën van de foto's, maar bewust niet de originelen die hij nog had. Maar met
de belofte dat wij ca. 20 dakpannen van Klein Profijt bij hem zouden afgeven.
Want dat waren dezelfde als op zijn huis! Hij wist ook van de foto van die grote
Steur (waar die zalmvissers zo statig voor poseren) te vertellen dat die Steur een
dag eerder op een zandbank gestrand was. Zij hebben toen de Steur weer vrij
geduwd. Maar voor niets!
De volgende dag was de Steur dood en hebben ze hem naar Klein Profijt
gehaald. Daar is die foto gemaakt. Een Steur was toen ook al heel bijzonder.
Na ons bezoek kreeg ik een tijdje later van zijn vrouw een telefoontje dat haar
man de originelen van de foto's nu wel aan HWL wilde geven.
Met exposities, lezingen en cursussen wordt het belang van natuur,
cultuurhistorie en landschap onder de aandacht van het publiek gebracht.
Klein Profijt is een zogenaamd knooppunt in het netwerk van fietsroutes en
wandelroutes. De recreant kan er even tot rust komen, een versnapering
gebruiken en een expositie bekijken.
Het documentatiecentrum staat open voor iedereen. De vele boeken en
rapporten over natuur, milieu en landschap zijn systematisch geordend en
20
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opgenomen in een catalogus. Men kan de werken ter plekke raadplegen, maar
het is ook mogelijk om ze te lenen.
Klein Profijt ligt midden in de natuur. De “tuin” bestaat dan ook vooral uit natuur
met wilde planten en dieren, maar er is ook een vlindertuin. De tuin wordt
veelvuldig gebruikt voor educatie en je kan er lekker rustig genieten van de rust
en het uitzicht op de rivier.
De eerste jaren van zijn bestaan werd Klein Profijt geteisterd door vandalisme.
Graffiti, vernielingen en inbraken met als dieptepunt een brandstichting in
oktober 1999. De loods met alle materialen, gereedschappen en machines ging
in vlammen op. De brandweer kon gelukkig het hoofdgebouw redden.
Door de brand zat Hoeksche Waards Landschap diep in de put. Een vraag om
hulp zette de Hoeksche Waard in beweging. Giften in de vorm van gereedschap
en materiaal stroomden binnen. Klussendagen en sponsoracties van scholieren
kwamen op gang en leverden fl 42.000,- op. Hartverwarmend.

N.B.: De Historische Vereniging weidde een artikel (Beijerlandsche Berichten, 16e
jaargang, nr.1 sept. 2013) aan het ontstaan van de gebouwen, het gebruik van de
toenmalige zalmvisserij en het hedendaags natuurcentrum van het “Hoeksche
Waards Landschap”, ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2013.
Het historisch onderzoek voor dit verhaal is grotendeels gedaan door de
Historische vereniging Oud-Beijerland.
Verschillende verhalen zijn door de redactie van het HWL verzameld en met
medewerking van meerdere leden van het HWL, waaronder Joost Kievit en
Joop van Riet, tot een nieuw verhaal verweven. Makers van foto’s zijn niet te
achterhalen, met deze publicatie hopen wij de verhalenvertellers en de
fotografen voldoende recht te doen.
Advertentie
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Gedicht door A.P. Versteeg
Als de Noordwester gierde om ons huis,
dan was het er beslist niet pluis.
Dan wisten wij het als kinderen al,
het water komt in huis.
Dan werd het huisraad weggebracht
naar boven, net als wij.
Daar lagen we in zo’n angstige nacht
tezamen zij aan zij

Als de Noordwester gierde om ons huis
werd het overal zo koud.
Dan was er nergens kolenvuur
ja, zelfs niet van wat hout
Een mens wordt echter vindingrijk
en zeker bij een ramp
Zo heeft mijn vader vaak gekookt
een bakkie boven de lamp

Als de Noordwester gierde om ons huis,
waren wij als kinderen bang.
Dan liep mijn vader door het huis
met laarzen, o zo lang.
Dan lag de roeiboot vast gemeerd
aan een sterke ijzeren pin.
Want als de nood kwam aan de man
dan moesten wij daar in.

Maar nam de storm weer af in kracht
en keerde het getij
Dan riepen wij elkander toe
het ergste is voorbij
Dan was het wachten tot het water
weer helemaal weg was, maar o schrik.
Wat het water achter liet
was enkel ebbeslik.

Dan moest je boenen wat je kon
van wat het water je eerst gaf
Want als je niet direct begon
kreeg je het er niet meer af.
Ik denk nog dikwijls aan die jaren
daar op de “Klein Profijt”
Maar heus, ik wil niet meer terug
naar die “goede oude” tijd

bewoner van Klein Profijt vóór 1940.
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