
Herinneringen.
                                                            Door dhr. J.Kramer 

Wanneer ik terug denk bij het zien van oude foto’s, trekt een welbesteed leven aan mijn geestesoog
voorbij en voel ik de drang mijn levensloop aan het papier toe te vertrouwen.  
Wanneer ik begin bij de ontstaansgeschiedenis van onze bedrijven, dan moet ik terug naar 1916. In
dat jaar trouwde mijn vader met wat later mijn moeder is geworden. Ik zeg dit omdat mijn moeder 
zeker geen onbelangrijk deel heeft gehad in de moeilijke beginjaren en ook later wanneer een 
bedrijf verder wordt uitgebouwd. Mijn vader begint met een fietsenzaak. Ruim een jaar later zie ik 
het levenslicht. Het is in het derde jaar van de Eerste Wereldoorlog. Deze jaren waren voor mijn 
ouders zeker niet de gemakkelijkste, evenmin als voor alle Nederlanders in die tijd. Maar door hard 
werken en zuinig zijn was mijn vader toch de eigenaar van een winkelpand aan de Sliedrechtse dijk
geworden. Dit pand was gelegen recht over het woonhuis en kantoor van de toenmalige bekende 
Sliedrechtse Architect Nieuwpoort in wijk C, nu Kerkbuurt geheten. Nu, op deze plaats, staat een 
vrij nieuw winkel/woonhuis gebouwd door de firma Harrewijn die er eveneens een rijwielhandel in 
vestigde. Kijkt u naar de foto, die in 1921 is genomen. De man achter de motorfiets is mijn vader en
het jochie voor het kleine fietsje dat ben ik. Het fietsje, het eerste kinderfietsje in Sliedrecht, kreeg 
mijn vader bij de verkoop van de honderdste fiets van de Rotterdamse rijwielfabrikant Kestein.

Vier jaren oud was ik toen ik de trotse
eigenaar was van de fiets. 
Vergeleken met de tegenwoordige 
kinderfietsen was hij zeer eenvoudig 
zonder spatborden en allerlei andere 
verfraaiingen, maar desalniettemin 
was het een rijk bezit.
Op de plaats waar nu het kerkgebouw 
staat van de Vrijzinnige Vereniging 
“Onze Roeping Getrouw” stond 
destijds de kinderbewaarschool van 
Juffrouw Aartje. Evenals nu het 
kerkgebouw onder aan de dijk staat, 
stond er ook de school. Via een stoep 
kon je de school bereiken. Bovenaan 

die stoep was er het snoepwinkeltje van Adriaan Vleugel, waar zijn vrouw de scepter zwaaide. Je 
kon er voor een halfie (halve cent) of een hele cent snoep van ’t bled kopen. Kiezen was altijd 
moeilijk. Zo beleefde ik m’n vroegste jeugdjaren in die omgeving. Een omgeving die in weinig meer 
de sfeer van die vroegere jeugdjaren in zich bergt. Maar ook aan kleuterjaren komt een einde en 
toen ik zes jaren geworden was, moest ik naar de lagere school. Deze school stond op de plaats 
waar nu Super de Boer en de Hema zijn te vinden. Hakkenesse school heette die in de volksmond. 
Hier, op deze school werd je in de 5e klas al enigszins vertrouwd gemaakt met de franse taal. Het 
was een uur in de week. Ik herinner me nog enkele klasgenoten zoals Huib Snap, de opa van de 
postzegelhandelaar in de Kerkbuurt. Verder Piet de Ronde uit de Smidsstoep, z’n vader liep met 
petroleum en aanmaakhout, spaanderbossen. Hij had hiervoor een lange kruiwagen. En waarom ze 
deze man ‘den truul’ noemde dat zou ik niet weten, maar wij wisten niet beter of hij heette zo. Er was
ook nog een Berdien Mostert, dochter van kruidenier Mostert voorbij de Tolsteeg.   
Na deze school te hebben doorlopen vonden mijn ouders het belangrijk dat ik toch maar verder 
moest leren en zo kwam ik terecht op de Da Costaschool in de Da Costastraat, welke tegenwoordig 
Karel Doormanstraat heet. Het schoolgebouw staat er nog wel, maar wordt als school niet meer 
gebruikt. Het is een verenigingsgebouw geworden. De Da Costa School, een driejarige ULO school, 
werd geleid door Meester van Neutegem. Thuis moest ik naast mijn huiswerk ook nog m’n vader 
helpen in de fietsenwerkplaats. Veel van spelen kwam er dus niet. En dan komt de tijd, omdat het 
nodig is, dat je hele dagen moet gaan werken. De school kon niet worden afgemaakt en in de 
examenklas haakte ik vroegtijdig af. Toch heb ik goede herinneringen aan die schooltijd met leraren 
als het latere schoolhoofd Van Bleek, Van Wijngaarden en Van der Zouwe. Vrienden uit die tijd waren
de later zelf in het onderwijs werkende Henk van der Bijl, zoon van de eerste werfbaas van 
Scheepswerf “De Klop” en Bas v.d. Wiel, zoon van de burger aannemer en ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand van Sliedrecht en een Kees van Rijsbergen wiens vader handelde in hoepels en 
rijshout, zelf later hoofdschipper van een vloot baggerschepen in de Perzische Golf. 
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In 1927 startte mijn vader met een taxibedrijf. Niet zo 
ver van de fietsenwinkel, in het koetshuis van Dr.de 
Boer, te vinden waar nu Loodgietersbedrijf Simon zijn 
winkelpand heeft en tegenover de woning en praktijk 
van de dokter, het huidige Handelsinstituut Sliedrecht, 
werden een tweetal auto’s gestald. Het waren auto’s 
van het toen zeer bekende merk ADLER en door mijn 
vader nieuw aangeschaft. Naast het taxivervoer, 
werden deze auto’s ook ingezet bij o.a. bruiloften en 
andere officiële vervoersgelegenheden.  Op de gevel 
boven de deur staat dan voor het eerst de naam 
“Garage Kramer”, welke naam tot lang na de oorlog is 
blijven bestaan. Op de foto ook zichtbaar de beide 
chauffeurs in uniform met beenkappen om, een pet op
het hoofd en vergeet niet de nikkelen knopen aan het 
uniform. De langste chauffeur, diens naam weet ik 
nog. Het was de zoon van de bekende Sliedrechtse 
dorpsomroeper Jaap Mijnster. Zelf later buschauffeur 
bij “De Twee Provinciën” van Ravestein.
Vermeld dient dat de auto’s geen richtingaanwijzers 

hadden, dat moest je met je arm doen. De verlichting die werd gevoerd kwam van carbid lantaarns. 
De claxon was een toeter met zo’n rubberen knijpbal. Van elektrische start was natuurlijk nog geen 
sprake. Met een slinger aan de voorzijde werd de motor aangezwengeld. Op de foto is een 
benzinepomp te zien, maar de eerste tijd werd de benzine in 10 liter bussen aangevoerd. Later 
kwam de benzinepomp, de eerste in ons dorp. 
En dan de reizen. Eerst werd de auto grondig aan een inspectiebeurt onderworpen, stilvallen 
onderweg was natuurlijk een ramp. Reparatiepunten waren er toen niet, net zo min als de 
Wegenwacht. Een telefoon om naar huis te bellen was dan meestal niet voor handen. Bovendien, de
wegen waren zeer slecht, meestal onverhard of slecht bestraat. Een ritje naar Rotterdam ging via de 
pont van Papendrecht naar Dordrecht, met de pont van Dordrecht naar Zwijndrecht, dan over de 
Rotterdamse Straatweg via Barendrecht naar Rotterdam Zuid. Wilde je nog verder dan moest in 
Rotterdam weer met een pont naar Rotterdam Noord worden gevaren. Even naar Rotterdam duurde 
dan ook bijna een dag. 
Later kwam in de verbinding enige verbetering. Via Alblasserdam kon je met het ‘Vosseveer’, de 
eigenaar heette Vos, naar Slikkerveer/Ridderkerk en zo verder.
En zo gingen we ook naar Utrecht. Via Streefkerk, de Lekdijk langs en over de scheepjesbrug bij 
Vianen bereikte je Vreeswijk. Van Vreeswijk naar Utrecht was er een tolweg. Natuurlijk hadden we 
ook toen, net als nu, een hekel aan betalen van belastingen en daarom heb ik nog meegedaan met 
een protestmars tegen de tolgelden. Verder naar Amsterdam betekende een tocht langs de Vecht. Al 
met al heen en terug 2 x 120 km. Tijdsduur een volle dag.

Dit verhaal heeft een vervolg. In een toekomstige uitgave van “De Rechte Streek” zullen wij u er 
hopelijk een plezier mee doen. De heer Kramer heeft nog meer te vertellen.
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Herinneringen.
Door dhr.J.Kramer

Nu we de afgelopen dagen weer getuige zijn geweest van het beroemde Sint Nicolaasfeest 
denk je onwillekeurig terug aan de tijd dat je als jonge jongen het zelf meemaakte.

Zoals in het vorige stukje reeds gezegd, mijn vader had een fietsenzaak en een autogarage.
Om bekendheid te geven aan het er zijn, vond mijn vader het belangrijk reclame te maken 
voor zijn  zaken. In de vroegere buurman, de tabakszaak “De Blauwe Pui”, vond mijn vader 
een medestander. 

Het is zo omstreeks 1935. Inmiddels is er een pand betrokken aan het Dr.Langeveldplein.
Nu is aan de Oranjestraatkant de Doe het Zelfzaak van Piet van der Knaap gevestigd en aan 
het Dr.Langeveldplein, een administratie en verzekeringskantoor.

We bevinden ons op het 
stationsplein van de Nederlandse 
Spoorwegen. Het is daar reeds een 
drukte van jewelste, ondanks de 
kilometer lange afstand van de 
Stationsweg. Immers men moet er 
te voet heen en geld voor de bus is 
zondegeld. Daar staat een open 
rijtuig bespannen met 4 paarden te 
wachten op de dingen die komen 
gaan. Op de bok zit de heer Wor, 
( detail: zijn zoon woont nu in onze 
Serviceflat. De heer Wor had naast 
zijn functie als koetsier ook een 
hoeden en petten winkel in de 
Kerkbuurt). 

En dan arriveert de trein uit Gorinchem. Het geroezemoes van de wachtende menigte verstomd
en statig voortschrijdend verschijnt dan eindelijk de lang verwachte Sint Nicolaas vergezeld 
door een Zwarte Piet die dansend en springend de eerste pepernoten in het rond strooit. 
Eenmaal in het rijtuig ingestapt vangt de tocht door Sliedrechts dreven aan. Na de Stationsweg 
volgt de Rembrandtlaan, die is kort en wordt slechts begrensd door de Jan Steenstraat , de 
Rubenstraat en de Vermeerstraat. En zo trekt de stoet de gehele gemeente door. Van de Kaai 
tot aan Baanhoek inclusief de buitenuitbreiding.  Onderweg strooit Zwarte Piet naast 
pepernoten ook met folders. Op deze folder is een nummer gedrukt en dat nummer is terug te 
vinden in de etalages van Garage Kramer aan het Dr.Langeveldplein en de sigarenzaak “De 
Blauwe Pui” in wijk C, thans Kerkbuurt, welke zaak een tweetal huizen verder stond dan het 
koetshuis waar de garage is begonnen. 

 Toen de foto werd
uitvergroot ontdekten wij
een markante figuur uit
Sliedrecht.
Het is de heer Jaap
Mijnster ( met
schipperspet), in leven de
laatste dorpsomroeper
van ons dorp.                

Als naast het artikel in de etalages, het
nummer uit jouw folder lag, dan was je de
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trotse winnaar van een cadeau van Sint Nicolaas. De cadeaus bestaan uit speelgoed, spellen 
en boeken en kunnen direct worden afgehaald. Maar dat is niet alles wat er op de folder staat.  
De aankomst en vertrektijden in Sliedrecht van de treinen van de Nederlandse Spoorwegen zijn
erop afgedrukt. Reden waarom de folder het gehele jaar zuinig wordt bewaard.  Uiteraard staan 
deze vertrek en aankomsttijden niet voor niets op de folder. Het is de bedoeling dat reizigers 
met de taxi van het bedrijf van mijn vader naar en van het station worden gereden. Als ik eraan 
terug denk, zo’n ritje enkele reis kostte toen 

veertig cent. Voor dat geld werd je thuis
opgehaald en naar het station 
gebracht. De taxi wachtte totdat de 
trein aankwam om zo een eventuele 
passagier de gelegenheid te bieden 
mee te rijden.
Het was ook mogelijk om met de bus
naar het station te rijden. De bus 
stond boven aan de Stationsweg, net

achter de driehoekige verkeersheuvel, die er ook nu 
nog is. Een enkele reis kostte tien cent. Aardig is te 
weten dat de chauffeur, meestal Arie Hartog de 
eigenaar zelf of zijn vrouw, het eerste eind, zonder 
motor aan, de bus de Stationsweg af liet rollen en dan
pas de motor aanzette. Zo spaarde hij wat benzine. 
Men moest zuinig zijn om de zaak draaiende te 
houden het was immers in de crisis van de dertiger 

jaren.

Foto’s :  1. voor het station Sliedrecht             
              2. bij de “Blauwe Pui” in wijk C, met als inzet Jaap Mijnster
              3. voor Garage Kramer op het Dr.Langeveldplein.

NB. In een volgende artikel hoop ik in te gaan op de verhuizing naar het Dr.Langeveldplein.
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--Herinneringen
                                             Door dhr.J.Kramer

De crisistijd in de jaren dertig, het opkomend nationaal socialisme met dreiging van oorlog, lage 
lonen en grote werkeloosheid, waren niet de ingrediënten om een bedrijf te laten groeien.

Ik kan mijn vader goed koopmanschap niet ontzeggen, want juist in deze tijd waagt hij de sprong naar
een grotere ruimte. Immers het koetshuis in wijk C is als garage duidelijk te klein. Bovendien twee zaken, 
hoewel dicht in elkaars buurt gelegen, is niet ideaal. De kosten zijn altijd hoger dan in één onderkomen.
De directe aanleiding was het ontvangen bericht dat de heer J.Ravestijn, eigenaar van een 
levensmiddelenwinkel en een busonderneming, respectievelijk gevestigd bij de Oosterbrug en op het 
Dr.Langeveldplein, plannen had om nieuw te gaan bouwen. 

Deze nieuwbouw, een garage en een woonhuis, 
zou in wijk C worden gerealiseerd op de plaats 
waar nu de sanitairwinkel Simon is gevestigd en 
begrensd oostelijk van het pand waar de firma 
Verschoor later een kledingzaak dreef. Verder een 
stuk grond waar nu een deel van Waerthove is 
gebouwd. De ingang van de garage kwam tussen 
Verschoor en het woonhuis. Het betekende verder 
dat ons koetshuis aan deze nieuwbouw ten prooi 
zou vallen.

De heer J.Ravestijn onderhield met zijn bus 
een geregelde dienst van Sliedrecht 
Bij de Oosterbrug, rechts de winkel van J.Ravestijn. Links de 

autobus. naar Dordrecht. De route van de bus
Man met hoed is de Apotheker A.v.d.Berg. Grondlegger Apotheek Oosterbrug      was over de smalle merwededijk vol  
                                                                                                           bochten. Een ogenblik verslapte aandacht 
van de chauffeur en de bus lag onderaan de dijk. En dat overkwam de bus van Ravestijn. Een spotliedje was 
toen in zwang en wanneer ik het zong bij de bus van de concurrent, de firma Koevoets & De Jongste, dan 
was een gratis ritje het gevolg. Het liedje klonk aldus: 
                                                                          Moet je naar Dordt toe neem dan de bus,

Neem die van Koevoet, dan zit je gerust.
Niet die van Ravestijn, die vuile vent,
Die rijd je de dijk af voor je vijftien cent.

Dat het versje niet het beoogde doel bereikte bleek later. De heer Koevoets is jaren lang chauffeur 
geweest op de bus van Ravestijn, later de Twee Provinciën.

Het pand aan het Dr.Langeveldplein, waar de bussen van 
Ravestijn werden gestald en gerepareerd, was eigendom van 
de Gemeente Sliedrecht. Toen mijn vader, zoals eerder 
gezegd, van de Ravenstijnplannen vernam, trok hij er gelijk 
op uit en bereikte met de Gemeente Sliedrecht een 
overeenkomst tot huur van het genoemde pand. Boven de 
garage was een woonhuis, waar heen wij  verhuisden. Met 
spanning werd de dag tegemoet gezien dat we konden 
verhuizen. Het was 1931.dat het zover was en zowel garage, 
taxibedrijf en fietsenzaak trokken naar het Dr.Langeveldplein 
5. In de fietsenzaak in wijk C vestigde zich een banketbakker. 
Dit pand werd in 1938 verkocht. In de nieuwe garage had 
mijn vader de beschikking over een kleine showroom en 
etalage voor de fietsen. Erachter was de garage met 
werkplaats voor auto’s en daarachter de fietsenwerkplaats. 
Verder was er nog een kleine ruimte ingericht voor magazijn. 

Voor de garage werden twee medewerkers 
De Garage met woonhuis aan het Dr.Langeveldplein in   aangetrokken. 

Het waren Klaas van Eck  uit de                                                                       
latere jaren, na de verbouwing van de gevel                  Jordaanstoep en Gera rd   Bekkerman, een zoon van een               
                                                                           politieman uit Lexmond.

. 
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Deze laatste vond een kosthuis bij de weduwe Pijl in de Noorderstraat. Het weekloon bedroeg toen fl.16,75.
Een boekhouder of administratiekantoor was voor ons te kostbaar en derhalve deed mijn moeder dit 

werk naast haar plichten als huisvrouw en moeder van 5 kinderen en bovendien regelde zij het taxivervoer. 
Omdat dit toch teveel werd, moest een oplossing worden gezocht. En zo werd besloten naar een hulp in de 
huishouding om te zien. Dit bleek na berekening een betere oplossing dan vermindering van werkzaamheden
voor de zaak. Onze eerste hulp in de huishouding was Neeltje de Ruiter, later Nel, uit de Da Costastraat. Zij 
diende bij ons van 1931 tot 1934. Deze Nel werd in 1936 de vrouw van Jan Dubbeldam, eigenaar van een 
groothandel in fietsen en onderdelen en wethouder van Sliedrecht van 1962 tot 1972. Nu ik dit schrijf, Jan 
Dubbeldam woont op de vierde etage van de Serviceflat Drechtstreek en is de negentig jaren ruim 
gepasseerd.

 Hoewel de tijd slecht was, groeide de zaak gestaag. Er werd haast dag en nacht gewerkt en zuinig 
geleefd. Er werden nieuwe auto’s verkocht. 
De eerste ging naar de kruidenier Sandman, die in wijk A, thans 
Rivierdijk, vlak bij de watertoren zijn zaak dreef. Nu nog staat 
het pandje er aan de buitenkant van de dijk, het is sterk
verwaarloosd. De aan de overkant ervan gelegen garage en
schuur zijn inmiddels afgebroken. De eerste vrachtauto werd 
verkocht aan de op Rotterdam varende beurtschipper
Breedveld uit de Havenstraat. Later na het samenvoegen van 
twee bedrijven werd het Huizer & 
Breedveld. Met zijn  vrachtauto vervoerde hij ondermeer         De eerste aan de firma Sandman verkochte auto                      
veel staal voor de langs de Merwede gelegen scheepswerven.
     Zo besloten langzaam meerdere Sliedrechtse ingezetenen en bedrijven  tot de aanschaf van een auto. In 
dit verband noem ik enkele namen van hen die bij de eersten hoorden. Het waren de fotograaf Scheermeijer, 
slager E.Bakker, ene Ducelier, Bos & Kalis, Scheepswerf “de Klop” en de groothandelaar in koffie en 
aanverwante artikelen, de in de volksmond bekende “De Gépé” of wel G.P. de Jong.

Bij een garage hoort een benzinepomp. En die kwam er in 1932. De Shell plaatste de pomp met tank.
Mijn vader gaf mijn moeder opdracht om de ontvangen rekeningen 
van leveranciers direct te betalen. Hij trok dan 2% betalingskorting af.
Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen en wanneer leveranciers 
daarover klaagden, was het antwoord: “Stort het geld maar terug en 
dan zal ik je wel over een maand of zo betalen”.
En zo ook bij de Shell. Voor zij reclameerden waren er reeds enkele 
maanden verstreken. Zij schreven daarna een brief waarin werd 
gesteld dat er slechts tegen contante betaling werd geleverd en tegen 
de particuliere verkoopprijs. Het verschil tussen 
Gedeeltelijk zichtbaar de eerste benzinepomp.      inkoop- en verkoopprijs 

werd aangewend om de te weinig
                                                                  betaalde rekeningen te vereffenen. Echter voor het zover was, waren 
er vele maanden verstreken. Zodoende liep de schuld behoorlijk op. Het duurde dan ook tot 1935 voor de 
schuld was gedelgd en wij weer normaal op rekening kregen geleverd. 

In 1936 werd ik van school gehaald om in de zaak te gaan werken. Zodra ik achttien jaar werd moest het
rijbewijs worden gehaald. Toen ik dat papiertje had, kwam de auto van “De Gépé” te koop.
Voor fl. 375,-- werd deze ons eigendom en uitgeleefd en vies als hij was werd eerst de bezem erdoor gehaald, 
de bekleding van de stoelen verwijderd en opnieuw met gordijnstof bekleed. Met deze auto, een Fiat – séparee 
– 6 persoons, ging ik taxi rijden. De voornamelijk langere ritten in Nederland waren voor mij. Het waren de 
baggerbedrijven die door heel Nederland hun werken hadden en die gebruik maakten van de taxi om het 
buitenafvolk naar en van de baggermolens en zuigers te brengen. Zo begon mijn werkweek op zondagavond. 
Zes man wegbrengen en de vrouw van de wachtsman mee terug. Terug om twee uur ’s-nachts reed ik naar 
Schiedam voor hetzelfde. Enkele uren slaap en dan in alle vroegte weer een vrachtje naar ’s-Hertogenbosch de 
vrouw van de wacht weer terug meenemend. De baggeraars bleven soms vier tot zes weken weg en derhalve 
reed ik de ene week bijvoorbeeld naar het noorden en de andere weken naar het zuiden of andere 
bestemmingen. Op vrijdagen ging het dan in omgekeerde volgorde.

Een vaste rit vanaf 1937 was die op de maandagen met Hartog de Jood, die een kledingzaak en 
manufacturenhandel had bij de Boslaan, in het pand waarin nu kapper Noorland is gevestigd.. Eerst kleding 
laden en dan langs de klanten om vijftig cent per week of één gulden en een kwartje om de veertien dagen op te
halen, zijnde de afbetaling van geleverde kleding. Zo bleef de handel, want wanneer was afbetaald was het 
hoog tijd voor wat nieuws en dat had hij altijd bij zich.. 
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Inmiddels schrijven we 1939. Oorlogsdreiging wordt groter en vele militairen, ook Sliedrechtse mannen,
waren op de Grebbeberg bij Rhenen gelegerd. Op zondagmiddagen waren deze militairen enkele uren vrij. De 
vrouwen van deze militairen bracht ik dan naar Rhenen, ze wandelden daar in het bos en om vijf uur ging het 
weer huiswaarts. 

Het was begin 1939 toen een goede klant, de heer Jacobus (Kobus) Kalis, directeur van Bos & Kalis mij 
belde en zei: Jo, je moet me met mijn auto naar Hoek van Holland brengen. Hij reed een dure Amerikaan, een 
Humber. Onderweg zegt mijnheer Kalis tegen me, dat hij naar Engeland gaat en voorlopig niet terug komt. De 
auto moest ik maar voor hem verkopen. En dat was nogal wat. Hoeveel denkt u dat u ervoor moet hebben, 
vroeg ik. Het antwoord was, je ziet maar. Eenmaal thuis gekomen heb ik contact gezocht met Garage Kooy in 
Den Dolder. Dit bedrijf verkocht namelijk als een der weinigen zulke dure auto’s. We werden het over de prijs 
eens en de auto werd verkocht. En toen zat ik met dat geld. Dreiging van oorlog, wat moet ik ermee. De stoute 
schoenen aangetrokken en naar het kantoor van Bos & Kalis. Daar deed ik mijn verhaal en tegen een kwijtings 
kwitantie heb ik het geld daar afgegeven.
Het is augustus 1946. Aan de telefoon de heer Pietersen, de Chevrolet en Buick-dealer in Rotterdam. Mijnheer 
Kramer ik heb hier mijnheer Kalis bij me en die wil je spreken. Ha die Jo, ik ben weer in Holland en bij 
Pietersen in Rotterdam. Ik wil een nieuwe auto kopen. Maar jij moet hem leveren. Ik geef je mijnheer Pietersen
om het af te handelen. De heer Pietersen bood 3% commissie en vroeg hem de telefoon weer aan mijnheer 
Kalis te geven, die op zijn beurt vroeg hoeveel er tussen zat. Oh, ik hoor het al, ik regel dat zelf wel voor jouw. 
De provisie werd keurig op onze bankrekening gestort. Over klanten gesproken. Tot 1962, zolang wij de garage
bestuurden, hebben wij aan Bos & Kalis alle nieuwe auto’s geleverd.

                                                             Volgende maand “De rijwielafdeling”.en uitbreiding nieuwe boxen.
Nog enkele foto’s uit de oude doos.

De garage werkplaats met links mijn vader
     De eerste taxi, de chauffeur zit in de open                        

                      lucht, alleen als het regende kon er een zeiltje
                      over de bestuurdersplaats.De ramen waren van mica.   

        

De eerst verkochte “two-seater” in 1931                                            
     
.

                De taxi met chauffeur vooraan in Papendrecht’s Oosteind.

Nog een verkochte auto uit 1931.                                                       
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Herinneringen.
                                         door dhr. J.Kramer

Huurde mijn vader eerst van de Gemeente Sliedrecht het garagepand met woonhuis aan het 
Dr.Langeveldplein 5, niet lang daarna verkreeg hij in 1929 via erfpacht van 99 jaren het erachter aan de 
Oranjestraat gelegen perceel grond groot 558 m2  eveneens van de Gemeente Sliedrecht voor de prijs van
66,5 cent per m2.per jaar. Dat is dus fl. 371,07 per jaar. 

De zaken liepen naar behoren en toekomstgericht als mijn vader was stapte hij naar Architect Van 
der Laan in Papendrecht voor het maken van een plan om op de grond te gaan bouwen. Het resultaat was 
een 14 tal autoboxen met erboven twee woningen. Met de Aannemer Van Delft uit Wijk C werd een prijs 
overeengekomen en in 1933.. kwam het bouwwerk gereed. Het geheel is gelegen aan de Oranjestraat en 
in het midden van het pand was een onderdoorgang naar de erachter gelegen binnenplaats. Aan de 
Oranjestraatzijde bevonden zich 2 x 3 boxen en op de binnenplaats 2 x 4 boxen. Deze boxen hadden grote
openslaande deuren met ramen en de scheidingswanden tussen twee boxen bestond uit een 
gaasconstructie. Ik herinner me de eerste huurders. Het waren o.m. de heer Willem Bos, directeur van Bos
& Kalis en grootvader van de ons bekende Ir.W. Bos, de schrijver van vele historische boeken van 
Sliedrecht en animator en bestuurslid van het Gemeentemuseum Sliedrecht alsmede het Baggermuseum. 
De gestalde auto was een door ons geleverde Buick die, indien nodig, werd bestuurd door onze taxi 
chauffeur Gerard Beckerman, die later in vaste dienst trad bij de firma Bos & Kalis. 
Verder werd de auto, een Plymouth, van de Gemeente Sliedrecht er gestald. Deze auto werd voornamelijk 
gebruikt door de Burgemeester. Dan was er de auto van de fotograaf Scheermeijer en een van de heer 
Dusselje. 

Wat de woningen betreft, de zuidelijk, naast het Openbare Kleuterschooltje gelegen woning werd als 
eerste verhuurd aan de oud politieman Boogaard uit Wijngaarden. Later woonde in dit huis mijn broer 
Eelhart. In de woning aan de kant van de tuin van de Familie Van Seventer, directeur van Scheepswerf De 
Klop, woonde de grossier in levensmiddelen Otto Elshout, die tevens de beschikking had over drie eronder
gelegen garageboxen.

Over de verbouwingen van deze boxen, die in 1993 zijn verkocht aan de “Doe Het Zelfzaak” van Piet 
van der Knaap, in een volgend verhaal, over de periode na de oorlog, meer.

Het personeel: W.Vet  boekhouder – J.Kramer de         
schrijver van deze herinneringen – E.Kramer de           
grondlegger van het bedrijf – twee monteurs.                

Normale fietsen met erop J.Kramer en     broer
E.Kramer.                                                          

                                                                         
Woonhuizen met autoboxen.    

                                                                                                                                        
Toen de fietsenhandel en de daarbij behorende reparatieafdeling met de garage en het taxibedrijf 

naar het Dr.Langeveldplein verhuisde, bleven de afdelingen van elkaar gescheiden. Tegenwoordig zouden 
het aparte BV’s zijn geweest. De fietsenhandel maakte in die dagen een behoorlijk bestanddeel uit van de 
inkomstenbron. Zo herinner ik mij nog goed de crisis van de dertiger jaren. Veel Sliedrechtenaren zaten 
zonder werk. Het was hard sappelen om een paar centen te verdienen. En aan een dubbeltje verdient men
nu eenmaal minder dan aan een kwartje. Voor een band plakken betaalde men 15 cent, terwijl een nieuwe 
binnenband 35 cent en een buitenband 68 cent kostte. De montage van een nieuwe band kostte 10 cent. 
Nieuwe fietsen van Japanse makelij gingen voor fl. 18,75 de deur uit. (Een steuntrekker kreeg in die dagen
ca. fl. 17,00 per week). De Japanse fietsen werden geleverd zonder wit achterspatbord, wat in Nederland 
wettelijk verplicht was. Voor het verven van het spatbord werd 5 cent in rekening gebracht.

De fiets was het voornaamste transportmiddel in die dagen. Zo waren er lichte , zeg normale, fietsen, 
de zwaardere of zogenaamde dienstfietsen, de transportfietsen en de bakfietsen. Iemand die er alleen mee
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De melkboer                                                                           De olieboer                                                              De bakker

De bakker met een bakfiets met hulpmotor
naar zijn werk hoefde kocht een normale fiets, maar degene die er zijn werk mee moest 

doen beschikte over een zwaardere of zogenaamde dienstfiets. 
Zo gebeurde het dat de Gemeente Sliedrecht voor haar ambtenaren, die voor 

hun werk een fiets nodig hadden er een ter beschikking stelde. De Gemeente kocht 
deze niet, maar huurde. En zo konden wij mee doen aan een inschrijving voor 50 fietsen
voor een periode van drie jaar. Als laagste inschrijver werd aan de Rijwielhandel Kramer
de verhuur gegund voor de prijs van fl. 16,75 voor gewone fietsen en fl.18,75 voor de 
zwaardere. Op deze zwaardere fietsen reden politieagenten, de gas- en waterfitters van 
het Gemeentelijk Gas en Waterbedrijf en de meteropnemers of “kluitentellers”, genoemd

naar het 2 ½ cents stuk waarvoor een hoeveelheid gas werd gekocht om te koken en te verlichten. Deze zwaardere 
fietsen werden ook gebruikt door onder andere de burgemeester, de inspecteur van politie, de directeur van het gas- 
en waterleidingbedrijf en het hoofd van de boekhouding en zo nog een aantal hogere ambtenaren. Na de periode van 
drie jaar werd met de gemeente overeengekomen de huur met een jaar te verlengen voor respectievelijk fl. 15,75 en 
fl. 17,75. 

Toen dat jaar voorbij was volgden nieuwe besprekingen en werden de vijf oudste en slechtste fietsen  
vervangen door nieuwe.  Deze ingenomen fietsen werden na volledige reparatie, de wielen voorzien van nieuwe 
spaken,  als gebruikte fiets verkocht voor fl. 12,--.

De transportfietsen, voorzien van een grote bagagedrager met een mand met deksel werd voornamelijk 
gebruikt door bakkers en kruideniers, die met een houten kist met deksel door de slagers. Deze waren meestal aan 
de buitenkant mooi in houtnerf geschilderd en aan de binnenkant wit. En dan waren er de bakfietsen in allerlei 
toepassingen, geëigend voor het beroep wat werd uitgeoefend.  Zo waren er o.a. de bakfietsen voor de melkboer  en 
de bakker. Maar ook de olieboer kwam met zijn bakfiets met kannen petroleum langs de deur. De gemeentelijke 
reinigingsdienst reed met een bakfiets door de straten en langs de dijk en schepte met een schop met lange steel de 
uitwerpselen van de paarden erin.

Maar ook de groenteboer, afgeladen met kisten groenten en fruit schuin tegen elkaar omhoog gezet
en met de weegschaal voorop, was een normale verschijning langs de dijk. We zagen ook nog de visboer 
en de lorrenboer met dit bij uitstek geschikte transportmiddel langs ” ’s-Heeren” wegen.

Zo belanden we in 1939. De dreiging van oorlog werd sterker en het Nederlandse leger werd 
gemobiliseerd. Mijn vader, die de eerste wereldoorlog van 1914-1918 heeft meegemaakt, zei tegen mij. Jo,
in die tijd was er groot gebrek aan fietsbanden en koffie, houdt daar rekening mee. Maar veel geld 
investeren in voorraden was er niet direct. Na enig denkwerk kwam ik op het idee om mijn klanten af te 
gaan en hen de ervaringen van mijn vader uit eerste wereldoorlog te vertellen. Het zou niet onverstandig 
zijn, zo hield ik de mensen voor, om een stel binnen- en buitenbanden aan te schaffen voor het geval deze 
niet meer te koop zijn. Het idee werkte.
Als tegemoetkoming sprak ik met klanten af, dat montage te zijner tijd door ons gratis zou worden gedaan. 
Het bleek een goede greep, de omzet liep behoorlijk op, mede door de mond tot mond reclame die 
ontstond. 
          Doordat ik als chauffeur de directeur van Scheepswerf De Klop, meestal op dinsdagen, naar of 
Den Haag of Rotterdam moest rijden, waar hij daar besprekingen had met directeuren die later de IHC 
combinatie vormden, had ik in de wachttijden de gelegenheid om in den Haag naar het filiaal van de Hevea
banden fabriek te gaan en daar banden in te kopen. In Rotterdam kocht ik de diverse onderdelen voor de 
fietsenhandel en de autogarage. In het begin liep alles gesmeerd, doch het werd steeds schaarser wat 
zowel banden als onderdelen betreft. Echter met een Hollands boerenkaasje kreeg ik veel gedaan. 
Eenmaal in de oorlog werden deze inkopen minder en verdwenen tenslotte geheel.  
 

Zij die de oorlogsjaren 40-45 en direct daarna hebben meegemaakt zullen kunnen begrijpen dat wij 
van onze opgedane voorraad banden veel plezier hebben gehad. Het was een ruilobject bij uitstek. 

Wat ons destijds verwonderde, hoegenaamd niemand heeft na de oorlog gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid, de bij ons gekochte banden, gratis door ons te laten monteren. Mogelijk later na de oorlog, 
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toen de fietsen uit de onderduikschuilplaatsen tevoorschijn werden gehaald, immers de Duitsers vorderden
alle fietsen, knapten velen hun rijwiel zelf op en monteerden dan ook de banden.

Dat er zoveel transport- en bakfietsen nodig waren werd veroorzaakt door het grote aantal 
zelfstandigen met een nering en het feit dat ieder zijn eigen leverancier had. Het was een meest normale 
verschijning dat de ene melkboer bij de ene buur en de andere melkboer bij de andere buur gelijktijdig zijn 
melk verkocht. Een enorme versnippering van werkzaamheden, maar toch ook wel een gezellige tijd, met 
als voordeel dat het nieuws van de Kaai tot de Rosmolen( is Baanhoek) binnen de kortste keren bekend 
was en natuurlijk veel smeuïger naarmate de afstand groter werd. De reden van die verschillende 
leveranciers was meestal gelegen in de verschillen van kerkelijk en levensbeschouwelijk beleven. Zo kocht
een gereformeerde, hervormde, een liberale of een rooie bij zijn eigen kleurgenoot en zeker niet bij die 
andere. Zo weet ik nog van een bakker die zich aan de Stationsweg vestigde, van gereformeerde signatuur
was, van de kerkenraad een lijst van leden kreeg en deze af ging met de mededeling dat bij hem het brood
maar moest worden gekocht, want hij was toch immers ook van het houtje.

U begrijpt dat deze verdeeldheid bij ons ervoor zorgde dat er werk aan de winkel bleef en geld in 
het laatje bracht.  

De voorraad koffie die was ingeslagen en naar onze maatstaven goed opgeborgen, kent zijn eigen 
verhaal. Samen met de belevenissen met de door ons geëxploiteerde ziekenauto en die van de 
oorlogsjaren, daar kom ik in een volgend verhaal op terug.

              
 

De transportfiets zonder en met bak       Met 
mand (niet voor personenvervoer)          Schoolreisje met gewone fiets anno 1925
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Herinneringen.
                                                 door de heer J.Kramer.

De ziekenauto.
In onze gemeente was er aanvankelijk een ziekenhuis in wijk A, nu Rivierdijk, wijnhandel Netten 

dreef er later zijn zaak in. Maar, waar nu twee huizen staan tegenover het Makelaarskantoor van Van der Aa in
wijk C, nu Kerkbuurt, stond vroeger het nieuwe Sliedrechtse Ziekenhuis, niet te verwarren met wat er nu 
staat.  Het zijn de jaren ver voor de tweede wereldoorlog. Jaren heeft dit ziekenhuis goede diensten gedaan in 
de Sliedrechtse gemeenschap en de directe omgeving.  Een ziekenauto echter ontbrak.  In 1932 kocht mijn 
vader bij de Chevroletdealer Jac.v.d.Berg in Dordrecht een chassis van een bestelwagen. De carrosserie- 
bouwer  Boelhouwer uit Giessendam bouwde er een opbouw op geschikt voor het vervoer van zieken. Zelf 
maakten we een frame voor de brancard, tegen trillen beveiligd door schokbrekers van een motorfiets. Frame 
en brancard werden gemaakt van stalen buis, wat tegenwoordig van aluninium is. 

Aan de Gemeente Sliedrecht werd een verzoek gericht om subsidie te verstrekken op de exploitatie 
van de ziekenauto. Immers er moest dag en nacht en in het weekeinde altijd een chauffeur gereed staan om te 
rijden. In de beginjaren was dat de reeds lang bij ons in dienst zijnde Gerard Beckerman. Deze woonde als 
kostganger in een huis zonder telefoon. Indien nodig moest een van ons per fiets de man gaan waarschuwen 
dat er gereden moest worden. De subsidie, groot fl. 375,-- per jaar, werd verstrekt.   

Sliedrecht was zijn eerste ziekenauto rijk.
De kosten voor vervoer van zieken werd gesteld op fl. 5,-- voor een rit overdag en fl. 7,50 in het 

weekeinde en ’s-nachts. (Ter vergelijking : in 2001 werd voor een rit naar het ziekenhuis in Gorinchem 
fl. 1335,-- of wel €. 605,80 betaald).

Toen ik in 1936 mijn rijbewijs en ook mijn E.H.B.O.diploma haalde werd ik de vaste chauffeur op 
de ziekenauto.

Wanneer ’s-nachts een patient met spoed moest worden geopereerd, werd deze per ziekenauto eerst 
naar het ziekenhuis gebracht, waarna ik terug naar de garage een taxi ophaalde, daar mee naar het 
Papendrechtse Veer reed en de, daar door een roeiboot vanuit Dordrecht overgezette, wachtende chirurg naar 
het Sliedrechtse Ziekenhuis bracht.  In het ziekenhuis wachtte ik tot de chirurg klaar was en bracht hem dan 
weer terug naar het Papendrechtse Veer.

Omdat er ’s-nachts maar één zuster in het ziekenhuis was hielp ik, wanneer  als gevolg van een 
ongeval een door mij opgehaalde patient werd binnengebracht, tevens met spalken of hechten.

Toen vlak voor de oorlog ’40-45’ de brug over de Noord gereed was, werden deze patiënten direct 
naar Dordrecht vervoerd.

In de jaren ver vóór en ook nog lange tijd na de tweede wereldoorlog bestond Sliedrecht 
voornamelijk uit een langgerekte rivierdijk met aan weerszijden stoepen. Buitendijks deels korte die tot aan 
de rivier of een gantel, zoals het Kleine Diep reikte, maar binnendijks lange tot zeer lange stoepen. Op een 
oude kaart van Sliedrecht, tellen we vanaf Giessendam, de Meulenstoep op ‘t-Koaichie tot aan de 
Rosmeulenstoep op de grens van Papendrecht, 35 stoepen.

Deze stoepen werden voornamelijk bewoond door de arbeidende klasse met een minimaal inkomen. 
Het waren kleine huisjes, bestaande uit een keukentje van hooguit twee vierkante meter en deel uitmakend 
van het eraan grenzend kamertje waarin naast een fornuis, waarop werd gekookt en waarmee verwarmd, een 
bedstee met deuren ervoor. Soms in de kamer soms in het keukentje was er een gat in het balken plafond wat 
via een steil smal los trapje toegang gaf tot het zoldertje waarop de kinderen sliepen. In de bedstee sliepen de 
vader en de moeder met meestal een baby in een krib op een plank aan het voeteneinde. Onder het bed in de 
bedstede was er het keldertje, waar de aardappelvoorraad voor de winter lag opgeslagen. De plee, half over de
sloot gebouwd, was buiten en meestal gemeenschappelijk bezit. 

Boven aan de stoep was veelal een kruideniertje of bakker gevestigd. Daar stonden ook dikwijls de 
huizen van de wat beter gesitueerden.

De huisjes in de stoepen waren vaak van neringdoenden uit de gemeente, zoals de kolenboer, de 
kruidenier of een slager. Zij waren het die de huisjes voor enkele honderden guldens opkochten en verhuurden
aan hun klanten en de huur met de boodschappen gelijk inden. De huurprijzen voor dergelijke huisjes lagen 
op ca. fl.0,75 per week en voor een huisje met een extra voorkamertje fl. 0,85.  

Met de ziekenauto moesten we natuurlijk ook de mensen ophalen uit stoepen. De auto werd dan 
bovenaan de stoep geparkeerd en met de brancard, die meestal werd gedragen door de buren, ging het naar de 
betreffende patiënt.  Eenmaal in het huisje was het in geval dat er kinderen moesten worden opgehaald een 
probleem om met de brancard op het zoldertje te komen. De steilte van het trapje alsmede de schuinte van het 
dak waren obstakels die niet konden worden genomen. De patiënt werd in een laken gewikkeld en na te 
hebben dichtgeknoopt langzaam door het trapgat naar beneden gelaten en op de brancard gelegd. Door de 
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enige deur naar buiten en via de lange stoep naar de dijk naar de ziekenauto. Wat een droefenis als het regende
of de stoep in de winter spek glad was.

Spraken we eerder over een plee die gezamenlijk werd gebruikt. Deze pleeën, vaak als een batterij 
van meerdere stuks, waren voor de helft over de sloot gebouwd en wat men er produceerde plonsde gelijk in 
de sloot. Het schoonhouden gaf vaak strubbels. Iemand die het niet zo nauw nam met het schoonhouden werd 
daar op aangesproken en kreeg al gauw de naam een ‘vieze vette sedot’ te zijn. De huizen bovenaan de stoep 
van de wat ruimer in hun jasje verkerenden hadden vaak in het onderhuis een plee, die later werd voorzien 
van een waterspoeling. Ik heb me laten vertellen, toen de eerste waterclosets werden gebruikt, de dienstbode 
er niet op mocht en zij naar de gemeenschappelijke plee buiten moest. Via een gresbuis liep de massa naar een
beerput die buiten net aan het eind van de schuinte van de stoep in de grond was gemetseld en waarop een 
zware betonnen plaat lag, waar overheen weer grond. Een afwateringspijp liep van de beerput naar de sloot 
zodat het water afvloeide. Deze beerputten waren de voorlopers van de later veel gebruikte sceptic tanks. Van 
tijd tot tijd werd door een boer de beerput geleegd, om de stront als mest over het land te verspreiden. Het 
leeg scheppen deed men met een emmer aan een steel. 

Garage Kramer verkocht aan de Gemeente Sliedrecht een tankauto met zuigpomp om deze 
beerputten te legen. Deze auto, de beerauto genoemd, werd gereden door een zekere Thijs Redelijkheid, later 
opgevolgd door Piet Nomen, die “Piet de Geurtaxs” werd genoemd. Eerst werd de auto gelost bij boeren in 
Wijngaarden, doch later werd het mengsel, aan het einde van de Industrieweg en allen wanneer er een 
ebstroom stond, de rivier de Merwede ingepompt.  
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Herinneringen
                                           door de heer J.Kramer- 

                                                                         bewerkt door W.Moret

Het ontstaan van de verenfabriek.
“Mijn vader ziet overal brood in”

Zo omstreeks 1934 lag op een sloperij in Nieuw Lekkerland een partij staaldraad afkomstig uit een 
gezonken zeeboot. Het was mijn vader ter ore gekomen en hij trok erop uit om te zien of het eventueel bruikbaar 
was. Hij kocht de partij. Wat er ook stonden waren wagentjes op twee wielen, die in de eerste wereldoorlog 
werden gebruikt voor het vervoer van mitrailleurs. Deze wagentjes werden door vier honden getrokken. Hij nam 
optie op de wagentjes, mijn vader zag er wel wat in. De partij staaldraad had een totaal gewicht van ca. 3000 kg 
en werd verkocht per kg. Evenzo de wagentjes. De prijs bedroeg  fl. 0,05/kg. 

                                            
     

Het hondenmitrailleurwagentje
                                                                                                                De gerenoveerde melkwagen. 

Eenmaal weer thuis kreeg ik de opdracht om met de vrachtauto, een T-Ford, van beurtschipper Breedveld, 
die bij ons was gekocht en er altijd in de stalling stond, de vracht in Nieuw Lekkerland te gaan halen. Ik moest 
ook maar zo’n wagentje meebrengen. Mijn vader wilde zien of  banden (maat 26 x 2 ) van een transportfiets erop 
pasten. Dat bleek het geval te zijn.

De bossen staaldraad zagen er niet uit. Lang onder water gelegen zaten zij zwaar onder de vuiligheid, vol 
slakken en mosselen.  Maar even goed gekeken, om elke bos zat een dikke laag jute gewikkeld en zwaar in het 
vet. Zie maar dat je ze weg krijgt. Vorkheftrucks waren nog niet uitgevonden. Bos voor bos dus opgeladen en 
eenmaal vol ging het over de weegbrug waar we ook leeg over zijn gegaan en  betaalden het verschil van de beide
gewogen gewichten.

                               
.

               

    Een schone bos staaldraad.                                                                    De T-Ford en beurtschip van de Fa.Breedveld.

Het staaldraad bestond uit twee soorten, kleine en grote bossen, met verschillende dikten draad.
Thuis gekomen werden de rollen draad in een garagebox, de grootste die we hadden, op de binnenplaats 

gelost en opgeslagen. Het wagentje bleef buiten staan om er direct mee aan de slag te gaan. Het honden trekspul 
werd eraf gebrand en vervangen door een nieuwe trekstang.  De wielen en de bak gedemonteerd en het 
overblijvende frame met roestborstels bewerkt daarna in de grijze verf gezet. De wielen werden schoongemaakt 
en van nieuwe banden voorzien. Naar behoefte zou er een stalen framebak of  en gesloten houten bak op kunnen 
worden gezet. Het eindresultaat zag er gelikt uit. Er werden meerdere wagentjes aangekocht en verbouwd. De 
wagentjes vonden hun weg voornamelijk naar de boeren in de Alblasserwaard, die ze gebruikten om er mee te 
gaan melken. Dat ze voldeden bleek in de tweede wereldoorlog. Vaak zag ik de wagentjes of lopend of door een 
fiets getrokken. Al met al , was het voor ons een leuke handel.

De in onze garagebox opgeslagen rollen staaldraad werden stuk voor stuk schoongemaakt. De grote rollen 
bevatten draad van 2,5 en 2,75 mm., terwijl de kleinere rollen uit draad van 0,5 tot 1,5 mm bestonden. 
Schoongemaakt werd er met caustic soda. Er kwam nieuwe draad van hoge kwaliteit te voorschijn. Maar wat 
moet je met zo’n grote partij? Vader ging op stap, langs de grote verenfabrieken. Zo verkocht hij partijen aan 
Tevema-verenfabriek te Amsterdam – Bakker in Hengelo – Lepper zadelfabriek en Knoop zadelfabriek in 
Breukelen. Na deze verkopen resteerde nog zo’n 1500 tot 2000 kg. Het Lepper fietszadel was bij ons geen 
onbekende. Door de draadverkoop kwamen we ook in aanraking met de verenfabriek van deze firma. Daardoor 
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kwamen we in contact met een goede eerste klas vakbekwame verendraaier. Met hem kwam mijn vader overeen 
om in zijn vrije tijd en in de avonduren thuis in een schuurtje voor ons veren te gaan draaien. Op een aangeschaft 
verendraaibankje werden veren gedraaid zoals door ons opgegeven. In het begin waren dat veren voor 
autokoppelingen en remsegmenten in diverse afmetingen. In kartonnen dozen, bedrukt met een engelse tekst, 
gevuld met de veren, werden deze verkocht aan de groothandelaren in auto- en landbouwwerktuig onderdelen. Zij
zorgden voor de verdere doorverkoop aan de detailhandel. Langzaamaan begonnen we naam te krijgen en 
kwamen de vragen naar langere, dunnere, druk- en trekveren en kleinere en grote.

 Onze voorraad raakte op en moesten we draad in gaan kopen. De neus van vader kon kennelijk goed 
ruiken, want zo hoorde hij dat de Staaldraadfabriek in Gorinchem partijen draad afkeurde wanneer rollen in de 
war zaten en nietgoed op de haspels en derhalve niet op de verwerkingsmachines voor staaldraadkabels konden 
worden gebruikt. Deze rollen draad kocht vader op. Na verloop van tijd reed de Sliedrechtse vrachtrijder Van 
Ooijen regelmatig naar Gorinchem om de rollen draad op te halen. Elke zaterdag reed ik naar Breukelen om draad
af te leveren en veren op te halen. Thuis gekomen werden de veren gelost en gesorteerd en in kartonnen dozen 
verpakt, waarna zij aan de grossiers werden afgeleverd.

Het verlangen, zelf de fabricage ter hand te nemen groeide. In de Kerkbuurt, op nummer B 286 kwam een 
paardenschuur met afdak en terrein te koop. De schuur, gelegen achter de smid Van Slijpe thans Van Drunen, was 
eigendom van ene Dirk Baan uit Hardinxveld.  De toenmalige huurder Stuy, vrachtrijder en exploitant van 
kermisattracties zoals een draai- en een zweefmolen, vertrok naar het Industrieterrein in Sliedrecht en naar 
Dordrecht. De schuur kwam dus vrij.

Terrein, met stoep en schuur, kadastraal bekend als sectie 4713 en 
groot 6 are en 32 ca. werd gekocht van de eigenaar voor fl. 1750,-- 
( €. 794,12 ) en strekte zich uit tot aan het Kleine Diep. Op de 
toegangsstoep rustte en recht van overpad, met dien verstande dat, 
wanneer een der rechthebbenden zich een jaar lang niet in de stoep 
had vertoond, het recht verviel. Zo gebeurde het dat de Apotheker 
Hoogland jaarlijks even bij vader langs kwam met de mededeling; 
“Kramer, ik ben er weer geweest hoor”. Hij wilde namelijk zijn recht 
niet kwijt. Aan het einde van de stoep, aan het Kleine Diep gelegen, 
kwamen schepen om hun lading te lossen. Deze ladingen waren 
divers. Veel hout voor de aan de andere kant van de stoep zich 
bevindende timmermanswerkplaats van Borsje,daarna was het de 
werkplaats van de firma Dekker        

Het eerste onderkomen van verenfabriek “Ster”                                                                                            
                                                            Zand- en Grindbaggerbedrijf, die later verhuisden naar een terrein 
                                                            in de Industrieweg en daarna naar IJzendoorn.
Omdat in de aanvang niet alle ruimte door ons werd gebruikt, verhuurden we een deel.  Zo kwam er een 

Sliedrechtenaar, bij vele ouderen bekend als de “Markenkoning” , deze naam dankte hij aan de verkoop van 
waardeloze pakketten Duitse Marken, om er een zeeppoederbedrijf te vestigen.

Deze zaak was geen lang leven beschoren. In een betonmolentje mengde hij krijt met zeeppoeder en bracht 
deze aan de man. Met proefbussen, welke voor 50% gevuld waren met krijt en voor 50 % uit zeeppoeder, ging hij 
naar kruideniertjes in de Alblasserwaard, liet een bus achter met de mededeling over een week terug te komen om 
de ervaringen van moeder de vrouw te vernemen en vertrok naar een volgend adres. Na een week kwam hij terug. 
De kruidenier was enthousiast en bestelde een partij zogenaamde namaak VIM. Het schuurmiddel werd 
afgeleverd maar in plaats van de mengverhouding als in de proefbus, zat er nu slechts een klein percentage 
zeeppoeder in. Zo draaide hij zichzelf zakelijk binnen twee maanden de nek om. Lang heb ik niet geweten, hoe nu
eigenlijk de echte naam van de Markenkoning was. Jan Dubbeldam, vroeger wethouder van Sliedrecht, woont bij 
mij in de Serviceflat. Jan, vroeg ik, wie was nou eigenlijk die Markenkoning. Wel zei Jan, dat was “Poessienat”, 
hij woonde bij mij in de buurt op de Kaai. Ik heb nog met z’n zuster in de klas gezeten. Ja, maar zijn echte naam 
hoe was die dan.  Oh zei Jan, die was Boer, maar die werd nooit gebruikt.

De paardenschuur was als zodanig niet geschikt voor het fabriceren van veren. Veel werk heb ik er verzet 
voor het zover was. Het terrein liep, doordat het vrij laag lag, bij slechts een geringe verhoging van de waterstand 
onder. Om het watervrij te maken werd het terrein opgehoogd. Ramen werden in de paardenschuur gezet en de 
vloer met tegels bestraat.

Met de heer Van Dam uit Breukelen werd overeengekomen dat hij met zijn gezin naar Sliedrecht kwam. Er
werden gebruikte draaibanken en werkbanken gekocht en geplaatst, het oude verendraaibankje uit Breukelen werd
overgebracht. Briefpapier werd gedrukt, evenals ander benodigd drukwerk.

In 1938 werd de voorraad staaldraad van het Dr.Langeveldplein overgebracht naar de geheel gerenoveerde 
paardenschuur, het nieuwe onderkomen. De verenfabriek in Sliedrecht was een feit.

De officiële naam werd “Verenfabriek Ster”, welke naam nog steeds het bedrijf siert.
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Omdat nu meer mogelijk werd, groeide de productie van de veren en de voorraad staaldraad in diverse 
afmetingen. 

100 stuks brievenbusveertjes in een doosje.

                            De eerste medewerker.
                                                    
                                                 Als veertienjarige

En op latere leeftijd

Op 1 november 1940 komt Jo van Heteren als 14 jarige jongen in dienst. Het eerste aangetrokken 
personeelslid,  die op zijn vierenzestigste jaar Koninklijk werd onderscheiden voor vijftig jaar trouwe dienst. Als u
dacht dat het na zijn pensionering stoppen met werken was hebt u het mis. Hij kon niet zonder “zijn” 
verenfabriek. Tot aan zijn veel te vroege dood  bleef hij actief en bij het bedrijf betrokken..  Jo wordt bij ons hoog 
in ere gehouden.

Naast de productie van veren, maakten we ook zelf de benodigde matrijzen en mallen. Jo van Heteren was 
er veelal de bedenker en de maker van. Andere speciale hulpgereedschappen werden aangeschaft. 

Dan komt het moment waarop de heer Van Dam afscheid neemt van het bedrijf. Een geduchte tegenvaller. 
Vanaf het begin kon de vrouw van Van Dam niet aarden in het Sliedrechtse en vertrekken ze terug naar hun 
geboortegrond Breukelen. Een mooie en vruchtbare periode komt hiermede ten einde. Maar met vereende 
krachten trekken we de kar verder. Dit wordt een volgende keer nader toegelicht.

   

Het eerste veren draaimachientje                                                                  De eerste hulpwerktuigen.

                        

Op 31 maart was het 61 jaar geleden dat de middelste foto werd gemaakt

Ter gelegenheid hiervan dacht de familie Kramer van Lijsterweg 49 het leuk
te vinden de sponsor te zijn van deze in kleur uitgevoerde “De Rechte Streek”.

            

Op zoek is de heer Kramer naar een foto van: 1.  huizen links aan het einde van de stationsweg, vóór of na het 
bombardement. 2. de houten kolenloodsen op het NS terrein naast de spoorlijn. 3. het weiland links 
naast de Stationsweg, daar waar nu Seats en Sofa’s is gevestigd. 4. het braak liggend terrein op de Oude 
Uitbreiding, waar nu in de Oranjestraat de ingang van de Doe Het Zelfzaak van Piet v.d.Knaap is. 5 de 
boxen op het Bonkelaarplein waar nu de Rabo-Bank staat. 6. de tijdelijke houten showroom aan de 
Middeldiepstraat, bij de Brandweerkazerne, waar nu het pand van Struik staat.

Wellicht zijn er bij onze Sliedrechtse bewoners van de Serviceflat Drechtstreek mensen die mij aan deze foto’s
kunnen helpen, of  hebben zij kennissen of  familie die ze in bezit hebben. Graag

verneem ik dit van u. Telef. 0184-417897 of postbus 49.
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Herinnering.
                              door J.Kramer

                                                             bewerking W.Moret

Het is 1938.    Met Ali  Hoogendoorn uit Hardinxveld ben ik in dat jaar verloofd. In 1939 viel het besluit te gaan 
trouwen. Er dreigen donkere wolken, de algehele mobilisatie van het Nederlandse leger werd afgekondigd. Onzekerheid 
alom. Het resultaat, uitstellen van de huwelijksplannen.Niemand kon vermoeden wat zou gaan gebeuren, doch het weten 
van mijn vader hoe dat in de eerste wereldoorlog verliep met de verkrijgbaarheid van goederen, deed ons besluiten 
diverse zaken aan te schaffen en op te slaan. Eén der garageboxen op de binnenplaats van de garage deed dienst als 
opslagplaats. Rollen zeil, meubelen voor woon- en slaapkamer, keukeninventaris enz. vonden daar een plaats tot betere 
tijden zo wij dachten. Ik herinner me de leveranciers, de meubelen kwamen van Buyting uit Dordrecht en de gordijnen 
bij het vertrouwde adres S.H. den Hartog  bij de Boslaan te Sliedrecht. Ook wel in de volksmond Hartog de Jood 
genoemd.

De opvolging.
Als oudste zoon was ik voorbestemd om t.z.t. de zaak van mijn vader over te nemen. Om dat echter te kunnen 

realiseren waren diverse diploma’s en een vestigingsvergunning nodig. Zo haalde ik m’n diploma Handelskennis met 
typen, steno en boekhouden bij de Dordtse Handelsschool aan de Wolwevershaven, drie avonden per week met daarna 
het huiswerk tot in de late uren. Reeds eerder, in verband met het rijden met de ziekenauto, behaalde ik het diploma 
EHBO en het helper Rode Kruis certificaat. Eveneens was ik reeds in het bezit van het diploma rijwielhersteller en 
autogeen lassen. Het laatste bij de firma Loos in Rotterdam. Het diploma electrisch lassen haalde ik in Sliedrecht evenals
het benodigde middenstandsdiploma. In 1940 haalde ik het motordiploma bij Sachs in Amsterdam. Het Bovag-diploma, 
als sluitstuk, behaald in 1949, was met de andere diploma’s voldoende om de zaak van vader over te nemen.

De oorlog breekt uit.
5 mei 1940. Een helder blauwe lucht. Reeds vroeg in de morgen worden we gewekt door het gebrom van vele 

vliegtuigen. Hoewel we vliegtuiggeronk al kenden van de soms overvliegende Fokkervliegtuigen van het vliegveld 
Waalhaven in Rotterdam, was het nu toch wat anders, zwaarder en veel meer. 

De telefoon rinkelt. Ik neem op en of ik met gezwinde spoed naar het
Diaconessen Ziekenhuis in Dordrecht wil komen. De daar liggende 
patiënten moeten naar huis om ruimte te maken voor te verwachten 
gewonde militairen. De oorlog is een feit. De weg erheen voert via de
brug over de Noord  bij Alblasserdam en de Zwijndrechtse brug. De 

7



brug over de Noord was geblokkeerd door auto’s die de brug wilden passeren. Ze waren als een barricade dwars over de 
weg gezet. De bestuurders stonden een eind verderop toe te zien. Een doorgang van enkele meters werd bewaakt door bij
de brug gedropte Duitse parachutisten. Met de ziekenauto kon ik ongehinderd doorrijden. Eenmaal over de brug stonden 
daar bij Hendrik Ido Ambacht Nederlandse soldaten, die naar bleek, in het geheel niet op de hoogte waren wat er zoal op 
de brug zich afspeelde. Ook hier kon ik gewoon doorrijden. Niemand vroeg wat er op de brug gaande was.

In Dordrecht heb ik het mij opgedragen werk uitgevoerd en na afloop kon ik weer terug naar huis. In Dordrecht 
vernam ik dat het veer bij Papendrecht weer in de vaart was en derhalve reed ik nu toch liever via  de pont naar 
Sliedrecht. Bij Baanhoek aangekomen zag ik dat de spoorbrug door Nederlandse militairen was opgeblazen. 
Treinverkeer was dus niet meer mogelijk. 

Alles in die dagen was verward. Doch eenmaal thuis was er weer genoeg werk te doen. Onze eerste zorg was de 
veiligheid. In geïmproviseerde ruimten onder de garageboxen op de binnenplaats, werden mogelijkheden gemaakt om in 
geval van bombardementen of oorlogshandelingen daar te schuilen. De betonnen vloeren

 

werden verder met zandzakken belegd evenals de ingang 
naar de kelderruimten. Er werden bedden ingebracht en 
mogelijkheden om te zitten. De in één der twee 
woonhuizen boven de boxen wonende grossier Elshout 
zorgde voor blikken biscuit. De overburen, de familie Van 
Dam maakte eveneens van de schuilkelders gebruik.

Na de spannende eerste dagen liet buurman Van 
Seventer, directeur van Scheepswerf De Klop, in zijn tuin 
een schuilkelder maken van op elkaar gelegde staalplaten 
bedekt met grond.  Van deze half boven en half onder de 

grond gebouwde schuilkelder hebben wij later bij luchtalarm vaak gebruik mogen maken. Toen ik eenmaal was getrouwd
en wij een baby hadden, zorgde mevrouw Van Seventer ervoor dat er altijd een mand met een deken voor de baby gereed
stond.  

14 mei 1940. Mij werd gevraagd met spoed met de ziekenauto naar het GEB kantoor in de Kerkstraat, waar ook 
Ir.Guermonprez woonde, te komen. Het bleek dat er was geschoten. Een gewonde moest met spoed naar het ziekenhuis 
in Gorinchem worden gebracht. Eenmaal in de Kerkstraat aangekomen bleek het te gaan om de broer van de NSB leider 
Mussert. In het zwarte NSB-uniform ging hij, zwaar gewond, de ziekenauto in. Wat precies is gebeurd, ik weet het niet. 
In Gorinchem aangekomen werd hij in het ziekenhuis afgeleverd, waar hij daarna spoedig is overleden.

De capitulatie 
werd getekend en na enige dagen trachtte men de normale draad weer op te pakken. De luchtbescherming werd 

beter georganiseerd. Men nam zijn intrek in het schoolgebouw van School 3, hoek Middeldiepstraat – Oranjestraat. Nu 
staat op die plaats “De Zetsteen”. 

School 3.

Achter naast de school stond een houten schuur, waarin 
de brandweerauto stond. Ernaast was nog voldoende 
ruimte en daar werd de vrachtauto van beurtschipper 
Breedveld gestald. Deze auto was nodig in 
noodgevallen voor vervoer van EHBO-ers en Rode 
Kruishelpers.  Ook deze mensen vonden, naast die van 
de brandweer, hun plaats in de school.  Telefoonverkeer 
was er met de centrale post in de betonnen kelder onder 

de muziektent op het Dr.Langeveldplein. In de kerktoren van de Geref.Kerk was een uitkijkpost. Van hieruit werd het 
sein gegeven aan de centrale post wanneer er luchtalarm moest worden gegeven. Uit die centrale post kwam ook het 
verzoek de NSB-er Mussert naar Gorinchem te brengen.
 Enkele namen uit die tijd van actieve EHBO-ers heb ik onthouden. Zo weet ik nog de naam van Jongsma, ene 
Vermeulen, Boutkan, Luc de Jong en mijn jongere broer Eelhart. Deze groep was het die zich bij luchtalarm gereed hield
om uit te trekken naar getroffen plaatsen. Doordat mijn broer Eelhart niet meer naar zijn werk kon was hij permanent 
beschikbaar. Immers, doordat de spoorbrug was opgeblazen kon hij niet meer bij zijn werkgever Garage Pietersen in 
Rotterdam komen.

In juni 1940 werd een distributiesysteem opgezet voor levensmiddelen – kleding – schoeisel en kolen en 
petroleum. Het distributiekantoor werd gevestigd in het BVL gebouw aan het Drijberplein. Een jongere broer Bert is op 
het distributiekantoor gaan werken tot het eind van de oorlog. Hij is nooit in de zaak gekomen. De eerste bommen vielen 
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op 8 juli 1940 in de Prins Hendrikstraat. Daarbij vielen acht doden te betreuren alsmede een aantal zwaar tot licht 
gewonden.    De woning van de oudste zoon van onze overbuurvrouw Van Dam werd zwaar getroffen..

Schaarste aan allerlei goederen ontstond. Voornamelijk levensmiddelen 
waren moeilijk te krijgen. Goede vrienden van mijn ouders, met een 
boerenbedrijf , zorgden voor zover mogelijk voor melk. Elke dag moesten wij, 
de kinderen, melk halen. Een schoolvrindje van mijn jongere broer Wim 
woonde in Wijngaarden. Zijn vader dreef er een boerderij. Ook zij zorgden voor
melk. Moeder roomde de melk af, deed die in een fles, en maakte er boter van. 
De room aan laten zuren,  door schudden van de fles ontstond er de boter, de 
rest was karnemelk die weer werd gebruikt voor karnemelkse pap. 

De melkfiets. Langzaam werd de toelevering van melk door de
vertrouwde adressen minder. Er moest in Bleskensgraaf en verder naar
adressen worden gezocht. De uitbreiding van het gebied kon worden
belopen, hetgeen door velen werd gedaan. Mijn vader zocht naar een
mogelijkheid om melk te halen zonder op te vallen en zonder te hoeven
lopen. Hij maakte een melkfiets. Door van een fiets het achterwiel te
verkleinen ontstond er ruimte voor een tank op de plaats van het spatbord
en een deel van het wiel.. Een vuldop onder de bagagedrager en een
aftapplug onder achter de staande framebuis. Het wiel verkleinen was
geen gemakkelijke zaak. Echter door het wiel door te zagen en bij van
Slijpe de smid op de pijpenwals de diameter kleiner te maken ontstond, na afzagen van het overtollige stuk en solderen 
van de twee delen aan elkaar, een velg ter grootte van een bestaande kleine fietsband. De bestaande spaken werden 
ingekort, van nieuw schroefdraad voorzien en het wiel kon met de bestaande naaf worden gespaakt. Gemonteerd met 
jasbeschermers zag men niets van de verborgen tank met een inhoud van twee liter. Zo werd de boer opgegaan om melk 
te halen. De ene dag ging mijn broer Eelhart en de andere dag ging ik.

Mijn broer Eelhart had een ‘ausweis’ om met een auto te rijden. Dit bewijs gold ook voor de fiets, zodoende 
konden wij nog lang melk blijven halen.

 De melktank is ooit van me gestolen, hetgeen ik 
onplezierig vond omdat ik hem lang had bewaard. De fiets 
was een buitengewone uitvinding van mijn vader, waar wij 
lange tijd veel plezier van hebben gehad, in een tijd om te 
overleven.

Ruilobjecten waren de fietsbanden die mijn vader 
voor de oorlog had ingekocht en waar velen een paar hadden
gekocht om zich tegen een eventuele schaarste in te dekken. 
De nog in voorraad zijnde banden werden geruild voor 
allerlei soort etenswaar. Het zinken (duitse) geld was niets 
waard en men kon er geen speciale zaken mee kopen. Ruilen
van goederen was dan ook schering en inslag. Zo kwamen 
wij aan appels, peren,  groente en vlees. De appels werden 
geschild, in vieren gedeeld en bij bakker Hansum op de oven
gedroogd. Stoofperen en goudreinetten werden op de zolder 
bewaard. Door de Gemeente Sliedrecht werd opdracht 

gegeven een stuk land om te ploegen om er volkstuinen van te maken. Ook wij kwamen in aanmerking zo’n tuin te 
huren. Er werden aardappels en groenten op verbouwd. Maar toen de oogst eraf kwam moest die worden bewaard. 
Wecken zou de oplossing zijn.  Maar gebrek aan weckflessen was de oorzaak van een reis naar de glasfabriek in 
Leerdam .Daar bleek dat het glas geen probleem was, maar wel de platte veer om het deksel te klemmen. Mijn vader 
experimenteerde met een veer van draad. Dit lukte en de deal was gesloten. De glasfabriek de veren en de verenfabriek 
(lees wij) de weckpotten. Zo konden de vrouwen aan de weck.

                                                                                                                                                                  De weckfles
De zorg om het bestaan  strekte zich voornamelijk uit, zoals eerder betoogd, naar

eten. Door Bas Korporaal werden met een roei anker-aak aardappels gehaald in de Brabantse
Biesbos. Uiteraard zolang als het toegestaan was door de Duitsers om er te komen. Later was
het spergebied en mocht men niet meer door de Helsluis, de Ottersluis en de Spieringsluis om
in de Brabantse Biesbos te komen. De aak met aardappels werd gelost in de stoep bij de
verenfabriek en vandaar verder verdeeld. Onze toenmalige  werknemers kregen eveneens hun
deel. Mijn vader was een fervent pijproker en tabak was niet meer te koop. Achter de
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verenfabriek lag nog een stuk grond braak. Toen ook de benzine en de olietoevoer werd gestaakt, stopte mijn vader een 
vat van 200 liter benzine en één met olie daar in de grond. Hij plantte er tabaksplanten op en zo bleef zijn pijp roken.  

Huwelijk. 
Begin 1942, we zochten nog steeds een woning. In de Admiraal de Ruiterstraat, naast groenteboer Lommers, 

kwam er een te huur. We gingen in ondertrouw.  Ondertrouw was de reden voor het verkrijgen van extra bonnen voor de 
aankoop van huishoudtextiel. Terwijl dit werd gekocht en verdere voorbereidingen werden gemaakt, kwam op een goede
dag de overbuurvrouw Van Dam met de mededeling dat de naast haar wonende dochter naar Dordrecht ging verhuizen 
en of wij soms dat huis van haar wilden huren. Nou dat was tegen geen dovemansoren gezegd. Toen broer Eelhart dit 
hoorde nam hij optie op het huis in de Admiraal de Ruiterstraat en was zodoende nog eerder getrouwd dan wij. Zijn 
vrouw Piets Leeuwestein kwam van Wijk A tegenover School 1.

Op 1 april 1942 kwam de woning tegenover onze zaak, Oranjestraat 8, vrij. Wij trouwden op 31 maart 1942. 
Onze huwelijksnacht brachten wij nog door onder vader en moedersdak aan het Dr.Langeveldplein. Tot ver na de oorlog 
hebben wij in de Oranjestraat gewoond. Na de oorlog zijn de vaten benzine en olie weer opgegraven en verstookt in de 
diverse beschikbare auto’s.

Verdere belevenissen uit de oorlogsjaren worden een volgende keer beschreven.
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Herinnering
                                door J.Kramer

                                                            bewerkt door W.Moret

Langzaamaan begint het bij de mensen door te dringen hoe ernstig de situatie is en dat de oorlog zijn 
tol eist. De nieuwsvoorziening was niet, net als nu via televisie en radio, zo georganiseerd dat je van alles wat 
er gebeurde direct op de hoogte was. Werden we in Sliedrecht in de eerste oorlogsmaanden opgeschrikt door 
een bombardement in de Prins Hendrikstraat en omgeving, onze neuzen werden nader op de feiten gedrukt.

 Behoorlijk gebrek aan allerlei zaken begon zich te manifesteren. In de fietsenwerkplaats hielden wij 
ons bezig met het knippen van stroken van ca. 2 cm.uit oude autobinnenbanden. Versleten fietsbanden kregen 
een nieuw loopvlak. Met zelf gemaakte solutie plakten we de stroken op de fietsband. De las schuin 
aangesneden om een stootrand te vermijden. Om een goede hechting te krijgen werden de fietsbanden zacht 
opgepompt. Was het in het begin nog zo, dat er voor moest worden betaald,  later was het meer een ruilobject.
Immers wat was de waarde van dat zinken geld? 

In 1943 worden de eerste eigendommen gevorderd. Naast de radio moest alles wat van koper was 
worden ingeleverd. En dat waren wij niet van plan. In de woonkamer werd in de houten vloer, onder het zeil 
en het vloerkleed, een gat gezaagd. De uitkomende planken vormden een luik. Waardevolle spullen, koper en 
de radio verdwenen onder de vloer. Zeil en vloerkleed erover en weg was het. De “Arbeitseinsatz” was er om 
mannen in Duitsland te werk te stellen. Zo ook kregen broer Eelhart en ik een oproep ons te melden. 
Onderduiken was het gevolg. Een deur in de winkel werd met de architraven verwijderd en voor het gat in de 
muur, toegang gevend tot magazijnkelder, werd een magazijnkast waaronder rolletjes van kogellagers, 
voorgereden. Onze schuilplaats was een feit. In de kelder waren, naast verschillende onderdelen van de 
garage, ook diverse levensmiddelen en een aardappelkist met winteraardappels, bestrooid met een poeder om 
uitlopen tegen te gaan, te vinden.  Door onderdelen uit garage, fietsenwinkel en verenfabriek te ruilen voor 
voedsel, konden we in de familie nog redelijk aan eten komen. Zo kwam  in het najaar van 1944 een boer uit 
de Biesbosch vragen of mijn vader voor een radio kon zorgen. Vader toog naar Isaak Korswagen en deze 
bouwde er een van onderdelen die hij nog had. Zijn vrouw bracht de radio in de kinderwagen naar box 6 op 
de binnenplaats, waar de boer twee zakken tarwe had neergezet. Eén zak ging, zoals was afgesproken, in de 
kinderwagen mee terug naar Iwan, de andere zak was voor ons. 

Voor twee fietsbanden ruilde vader bij een boer in de Biesbosch een zak tarwe en een zak koolzaad. 
Echter deze twee zakken moesten wel opgehaald worden bij de Helsluis aan de overkant van de rivier. Broer 
Wim, de jongste, had een zeilbootje. Wim werd erop uitgestuurd om de twee zakken op te halen. Zonder 
problemen kwamen de zakken voor de wal, waar zij door mijn vrouw met de kinderwagen, die we al hadden 
aangeschaft voor de op komst zijnde baby, naar huis werden gebracht. Fietsbanden gingen weg voor o.m. 
Sunlight Zeep en andere levensmiddelen. Van de Sunlight Zeep kan mijn vrouw anno 2003 nog geen afstand 
doen. Zij heeft nog een doos vol in de garage staan.

 Dus als u zonder zit ! Aardappels werden niet meer bij de Verenfabriek gelost. Dat was 
te veel in het zicht. Achter Oranjestraat 8 was het meer uit het zicht en derhalve werden 
ze daar uit de ankeraak en kruipend tegen de walkant gelost.

Het geruilde koolzaad werd geperst met een door de Lierenfabriek van Cees 
Kraayeveld vervaardigde pers, we huurden die voor een fles olie. De pers werd in de 
verenfabriek op een draaibank gemonteerd. Boven werd het zaad in de pers gedaan, 

onder kwam de olie eruit en opzij de schroot. Van de schroot werden door mijn moeder pannenkoeken 
gebakken. De tarwe werd gemalen bij bakker Van Genderen in de Kerkstraat. In de oven van het fornuis werd 
het brood gebakken. Ook maakte moeder trommelkoek. Van suikerbietenstroop maakte ze polkabrokken.

Het gerucht ging dat alle auto’s zouden worden gevorderd. Dus besloot vader om onze uit 1933 
stammende Chevrolet te laten onderduiken. Een ruimte tussen het pand Dr.Langeveldplein en de garageboxen
op de binnenplaats werd daarvoor benut. Metselaar Teun de Baat metselde er een muurtje voor en weg was de
auto. De fietsen welke voor de oorlog aan de Gemeente Sliedrecht waren verhuurd kwamen terug uit de huur. 
De banden gingen eraf en dienden als ruilgoed, terwijl de fietsen gedemonteerd ergens werden opgeborgen, 
uit het zicht van eventueel al te nieuwsgierige Duitsers of NSB-ers.

We raakten onze ziekenauto kwijt tegen een bewijs wat geen cent waard was. Ook Scheepswerf  De 
Klop raakte hun auto kwijt. Echter omdat zij voor de “Wehrmacht” werkten kregen zij vergunning om een 
Adler aan te schaffen. Voorop was een kolenvergasser gemonteerd en reed dus op door antraciet geproduceerd
gas. Zo kon ik toch de directeur naar zijn vergaderingen in Rotterdam, Schiedam of Den Haag brengen.

Ook onze Verenfabriek hielp mee om door de tijd te komen. Boeren uit de Alblasserwaard wisten ons 
adres te vinden wanneer zij o.a. veren voor hun afroommachines nodig hadden. Kaas was dan het 
betaalmiddel. Niet iedereen was in de gelegenheid zoals wij. Bij Jo van Heteren thuis was het schraalhans 
keukenmeester. Zo bleef hij enkele keren per week bij ons warm eten. Later, in het laatste oorlogsjaar, kwam 
ook nog een jonger broertje met hem mee.
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De elektrische stroom was afgesloten, de stoppen uit de houders gehaald en de boel werd gezekerd met
een loodje. Alleen in de garage was er nog een mogelijkheid stroom af te nemen. Vader sloeg het glas van een 
gloeilamp kapot en soldeerde een 6 Volts lampje aan de gloeidraadjes. In de kelder werd een speciaal  
stopcontact gemaakt en verbonden met de 220 Volt draden achter de meter. Met een gelijkrichter werden 
accu’s opgeladen. Door de accu  te verbinden met een stopcontact, de draden na de meter waren losgemaakt, 
hadden we in het hele huis electrische stroom. Uiteraard was dit een gevaarlijke oplossing. De ramen moesten
goed verduisterd, want enig zichtbaar licht was al aanleiding voor de vijand om poolshoogte te nemen. In 
gevallen van onraad werd een carbidlamp gebruikt, zelf gemaakt, en omdat wij voldoende carbid hadden van 
ons autogeen lasapparaat was licht verzekerd. Echter teveel carbid leidde tot hevige ontploffingen. Zo werd de
lamp ’s avond als we hem niet meer nodig hadden en de carbid nog niet op was buiten neergezet. Iedereen 
kent de donderbus wel, nou zo’n effect was het wanneer er teveel carbid in zat. Je schrok je een ongeluk, want
het kwam altijd onverwacht. Zo leefden we toch in een spannende tijd.

De carbidlamp

                                                                            Schema 6 Volts stroomvoorziening.  

Broer Eelhart verhuisde van de Admiraal de Ruiterstraat naar de Oranjestraat, boven de boxen zuidzijde was 
de woning vrij gekomen

Op 9 en 10 mei 1944 werd door de ondergrondse een groep NSB’ers bij de Helsluis in een val gelokt. 
Over en weer werd er geschoten en er vielen twee doden t.w. de NSB’ers Jo Wesdijk en Okkerse. Ieder hield 
zijn adem in, wat zou het gevolg zijn. Welke represailles zouden er volgen?  Op 16 mei 1944 volgde een 
razzia waar verschillende Sliedrechtenaren werden opgepakt en naar Amersfoort getransporteerd. Mijn broer 
Eelhart en ik zaten in de kelder. Jo van Heteren en de broer van mijn vrouw werden opgepakt. Mijn zwager 
kwam pas na de oorlog weer thuis. 

Over Jo van Heteren het volgende:   Samen met de schilder Van Slijpe, die wel meer voor ons werkte, 
waren zij in de verenfabriek bezig met het draaien van veren voor fietszadels. Er wordt een razzia gehouden 
zei Van Slijpe tegen Jo van Heteren. Ik zou maar naar huis gaan als ik jouw was. En Jo ging naar huis. Daar 
werd hij in de loop van de dag opgepakt. Was hij in de fabriek gebleven, zou hem dat niet zijn overkomen. Jo 
ging naar Kamp Amersfoort. Toen mijn vader dit hoorde reisde hij onmiddellijk af naar Amersfoort om hem 
los te krijgen. Echter zonder resultaat. Een verklaring van de burgemeester, wegens onmisbaarheid, was 
nodig.  Met een verklaring van de burgemeester op zak ging vader opnieuw naar Amersfoort. Net voor de dag 
dat Jo naar Duitsland zou worden gedeporteerd, kon vader hem vrij krijgen en beiden reisden met een 
gelukkig gevoel terug naar Sliedrecht.

Groot gebrek ontstond er in de brandstofvoorziening. Het was de kolenboer Van Heukelum gelukt om 
een kolenbal te maken. In de tijd dat hij anthraciet bij klanten bezorgde, werden deze eerst gezeefd. Met het 
stof hoogde hij zijn terrein aan de Industrieweg op. Door nu dit stof op te graven en te vermengen met klei 
ontstond een kolenbal die enorm goed voldeed in het fornuis. De haard in de kamer werd vervangen door het 
fornuis. Twee kachels stoken was niet mogelijk. Deze kolen werden in de Verenfabriek opgeslagen door in de 
vloer een gat te graven en daar de kolen in te gooien. Tegels erover en weg was weg tot nodig. Voor de rest 
van de oorlog stookten we deze kolen. 

In deze vloer werden eveneens gereedschappen en mallen voor de verenfabricage gestopt. In een 
gegraven put werd een zeil gelegd waarop de gereedschappen en mallen kwamen te liggen. Olie erover tegen 
het roesten, het zeil dicht gevouwen, zand en tegels erover en ook hier was weg is weg tot later. 

Het is oktober 1944. Het oorlogsgeweld komt, door de invasie in Frankrijk, steeds dichterbij. Er volgen 
bombardementen en beschietingen op transporten over de rijksweg en de spoorwegen. Zo ook in Sliedrecht 
was een munitietrein bij het station doelwit. En het  bombardement volgde. Als Rode Kruisploeg rukten wij 
uit om de gewonden te helpen. Eenmaal achteraan de Stationsweg aangekomen was er opnieuw luchtalarm. 
Wij zagen de vliegtuigen komen,  sprongen uit de ziekenauto en zochten dekking langs de muur van de twee 
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laatste huizen aan de westzijde van de Stationsweg. Ons was geleerd dat we vlak langs een muur moesten 
gaan liggen, omdat bij instorten van een huis een muur altijd zo’n halve meter blijft staan. 

De laatste twee huizen aan de Staionsweg West, gezien vanaf de paralelweg.
Door de enorme schade zijn deze huizen afgebroken.

De beide huizen werden getroffen door een voltreffer en het 
gehele spul stortte in en er brak brand uit. Jongsma, Boutkan 
en ik, waren geheel onder het puin bedolven. Snel waren 
helpers ter plekke en trachtten de puin te verwijderen. Doch 
handkracht is in zo’n geval niet voldoende om zware 
muurstukken te verwijderen. Men ging ertoe over ons aan 
onze armen en benen en met man en macht onder het puin 
vandaan te trekken. Dit lukte, doch wij waren bijkans uit 
elkaar getrokken. Voor Jongsma was de hulp te laat. Hij was 
onder de zware puinlast bezweken. Zwaar gewond en vol 
brandplekken werden we met spoed naar het ziekenhuis van 
Sliedrecht gebracht. Daar echter had men niet de middelen om

ons te helpen en werden daarom verder naar Dordrecht vervoerd. In “De Ziekenverpleging”, waarheen we 
werden gebracht, stond in de tuin Duits afweergeschut. Bij luchtalarm gingen de patiënten met bed en al naar 
de schuilkelders. Dat ging zo een keer of drie per dag. De andere dag na aankomst ben ik geopereerd. Mijn 
linker elleboog was bijna geheel weg en de brandwonden waren van een erge soort. Ik wilde zo spoedig 
mogelijk weg uit dat ziekenhuis. Stapelgek werd ik van het luchtalarm en het gesjouw naar de schuilkelder. 
Als ik toch dood moet, dan maar liever thuis. Als mijn vrouw op bezoek kwam, reed zij  per fiets tot aan het 
Papendrechts Veer, werd met een roeibootje overgezet en liep naar het ziekenhuis. Goddank werd ik na enkele
dagen naar huis vervoerd. Thuis gekomen kwam zuster Van Gessel, de wijkverpleegster, dagelijks om de 
wonden te verzorgen. De brandwonden waren inmiddels diepe putten geworden en gingen niet dicht. Met 
gekookt zout water werden deze elke dag uitgewassen. Zalf hielp niet. Het bleken brandwonden te zijn 
veroorzaakt door de fosforbommen die waren gebruikt bij het bombardement. Enkels en ellebogen waren 
zwaar gezwollen, meer dan de helft van mijn linker elleboog was weg. Ik had veel pijn. Van de zijde van de 
burgerij ontving ik veel medeleven. Men bracht mij versterkende levensmiddelen en verband. Langzaam na 
een maand van intensieve verzorging door zuster Van Gessel begonnen de wonden dicht te trekken. Ik moest 
trachten te lopen, doch mijn enkels wilden niet. Het zou nog geruime tijd duren eer ik weer een beetje kon 
lopen.

1 januari 1945 omstreeks half twaalf worden huizen in de Molenstraat gebombardeerd. worden 5 
personen, waaronder een  vader, moeder en een zoontje, een opa en oma uit één familie gedood. De kinderen 
respectievelijk kleinkinderen, op nieuwjaarsbezoek bij andere familie, waren op slag wees. Een andere 
inwoner uit Sliedrecht werd door mitrailleurvuur uit vliegtuigen dodelijk getroffen. 

’s Middags ca. half vier volgt opnieuw een bombardement. In de haven wordt de baggermolen Zijpe 
van de firma Spek en Van’t Verlaat tot zinken gebracht, evenals een aantal baggerbakken. Twee mensen 
verliezen daar hun leven, een andere werd gewond. Dan wordt ook de Oranjestraat getroffen. Een voltreffer 
vernielt het huis van broer Eelhart met het ernaast liggende kleuterschooltje. Ons huis en dat van buurvrouw 
Van Dam worden ernstig beschadigd. Een blindganger gaat bij buurvrouw Van Dam door de slaapkamer op de
bovenverdieping, verlaat het huis en komt dan terecht in het Kleine Diep waar hij niet ontploft. Een andere 
bom verdwijnt zonder te ontploffen in het trottoir naast de tuin van buurvrouw Van Dam. Deze is later 
opgegraven en onschadelijk gemaakt. Met drie volwassenen en onze baby waren wij in huis. Bij buurvrouw 
Van Dam waren ze met zeventien, waaronder de bewerker van mijn ”Herinneringen”, maar wonder boven 
wonder was daar niemand gewond. Maar in het huis van Eelhart was zijn vrouw op slag dood. De baby die 
daar in een bedje lag, werd later op het dak van een in de garagebox staande auto gevonden, ongedeerd. Mijn 
vrouw had onze baby uit de wieg gehaald en in een stoel gelegd. Na het bombardement waren de poten onder 
de stoel verdwenen en hing de deur tussen woonkamer en voorkamer in de woonkamerlamp. Het was een 
volslagen puinhoop, alles was bedekt met een laag witte kalkstof.  Door een goede vriend, de filiaalchef  
Knevel van de Unie in de Kerkbuurt, werden wij opgevangen en brachten daar in de kelder de nacht door. 
Hoe een mens dingen doet waar hij later smakelijk om moet lachen overkwam ons. Mijn vrouw dacht nog wat
uit het huis te moeten meenemen. Met de pendule uit de kamer onder haar arm komt ze bij de familie Knevel 
aan.                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      De pendule
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Broer Eelhart is totaal kapot. Voor de rest van de oorlog is hij met zijn dochtertje bij zijn schoonzuster in een 
dijkhuisje in Wijk A blijven wonen. Hij sliep daar in de kelder. Dijkhuisjes hadden geen logeerkamer.

      Direct na het bombardement, de puin nog niet geruimd.                                  De puin weggeruimd.

De dag na het bombardement gaan we weer terug naar ons huis en worden ramen en deuren met triplexplaten 
dichtgetimmerd. De rommel wordt opgeruimd en de boel schoongemaakt.

Dan volgt weer de strijd om het bestaan. Veel kan ik niet doen. Ik kan me maar slecht bewegen en mijn
arm is nog niet genezen. Mijn vader vindt het tijd om de koffie die we aan het begin van de oorlog verstopt 
hadden voor den dag te halen. Wie schetst onze verbazing en schrik, wanneer we volledig door muizen 
aangevreten dozen en zakken koffie aantreffen. In een ondraaglijke stank leefden daar tientallen muizen in 
van de zakken gemaakte nesten. De koffie was verziekt door de muizenkeutels. Dat zooitje kan je wel 
weggooien zei mijn vader. Maar ik was daar niet voor. Nam de gehele troep mee naar huis en sorteerden de 
koffiebonen, maakten ze met een stofdoek schoon, zo’n beetje boon voor boon en roosterden ze op het 
fornuis. Jonge wat rook dat heerlijk. Aan Dirk van Kekeren uit de Emmastraat, die bij de Gruyter werkte, 
vroeg ik of hij aan lege koffiezakken kon komen. Dat was het geval. De bonen werden in de originele 
koffiezakken gewogen en verpakt. Deze koffie werd geruild voor stenen, hout, cement en verf om het huis en 
de  boxen zo snel mogelijk te kunnen herstellen.

Zo zagen de huizen en boxen eruit vóór het bombardement

0   -   0   -   0   -   0.
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Herinnering.
                door J.Kramer

                                     bewerkt door W.Moret

In verband met mijn lichamelijke omstandigheden, nasleep van de opgelopen verwondingen door het 
bombardement in oktober 1944 op de Stationsweg, werd zo goed en zo kwaad het mogelijk was het puin van 
woning en garageboxen aan de Oranjestraat, veroorzaakt door het bombardement op 1 januari 1945, geruimd.

Nog vier moeilijke maanden zouden volgen alvorens we op 5 mei 1945 de Vaderlandse Driekleur weer 
mochten hijsen. 

Reeds voor die datum, de bevrijding hing in de lucht, werd er gedacht aan herbouw van de opgelopen 
schade. Direct na de oorlog werd met de Gemeente Sliedrecht overlegd hoe een en ander te realiseren. Omdat 
we zelf  beschikten over de meeste materialen, verkregen door ruil in de oorlog, werd de vergunning tot 
herbouw in de oorspronkelijke staat verleend. De Sliedrechtse metselaar-aannemer Teun de Baat werd in de 
arm genomen en deze bouwde alles in korte tijd weer op.

De draad in garage en fietsenzaak werd weer opgepakt.  Het was opnieuw beginnen.
Niets was er meer en niets was te koop.  

Nog voor de dag van de bevrijding werd de achter een muur weggestopte
Chevrolet voor de dag gehaald en rijklaar gemaakt. Zo waren we in staat om met de auto
op bevrijdingsdag de weg op te gaan. De benzine en olie, verstopt onder de grond in de
verenfabriek, werd voor de dag gehaald.

Broer Eelhart, die gedurende de oorlog beschikbaar was geweest bij de Dienst Luchtbescherming 
kwam door opheffing van deze dienst, nu de oorlog voorbij was, zonder werk. Na enig beraad besloot ik dat 
hij maar in de zaak moest komen om samen met mij de kar te gaan trekken.

De door de Gemeente Sliedrecht destijds terug gebrachte huurfietsen, door ons in de oorlog verstopt, 
werden schoongemaakt en gedemonteerd. 

Met de spuiterij- en moffelinrichting Bakker uit Dordrecht werd overeengekomen de fietsen te 
moffelen en van biezen te voorzien. De frames, wielen spatborden en bagagedragers werden door Bakker en 
zijn zoon Kees per bakfiets en transportfiets opgehaald. Er naast lopend  ondernam men de reis naar 
Dordrecht terug.  Op dezelfde manier als heen werd de weg  terug naar Sliedrecht ondernomen, maar nu met 
als nieuw ogende fietsonderdelen.  Totale kosten per fiets fl. 4,75 (€. 2,15 ). 

De keurig gespoten en gemoffelde delen werden weer door ons tot een fiets samengesteld, echter 
zonder banden.

Een probleem was het verkrijgen van fietsbanden. In geheel Nederland was geen band te koop. In die 
dagen werden vanuit Engeland banden meegebracht door daar werkende baggeraars. Wilde men een fiets 
hebben dan kon dat tegen de levering van vier buiten- en vier binnenbanden. Eén stel werd gratis op de 
gewenste fiets gemonteerd en  leverden deze zonder verdere bijbetaling. Met het tweede stel banden werd een
andere fiets gereed gemaakt voor de vrije verkoop.

In 1946 werd de mogelijkheid geopend aan bedrijven vergunningen te verstrekken wanneer hun 
personeel een fiets wenste aan te schaffen. Per personeelslid moesten de bedrijven een vergunning aanvragen. 
Door de bedrijven langs te gaan raadde ik aan deze vergunningen aan te vragen. Het verplichtte tot niets. Men
hoefde de fietsen niet af te nemen. We kregen zoveel vergunningen dat met een spoorwagon tegelijk wij de 
fietsen binnenkregen. Voor fl. 35,-- (nu €.15,88) per fiets konden de werknemers van de bedrijven deze als 
hun eigendom beschouwen. De rijwielen die niet werden afgehaald gingen de vrije verkoop in .

Mondjesmaat werden we voorzien van benzine, die nog steeds op de bon was. De garage begon weer 
langzaam te draaien.

Onze ziekenauto, door de Duitsers gevorderd in de oorlog,
zo hoorden wij via via, stond ergens in Breda.   Na contact te 
hebben gezocht met Breda konden we tegen overlegging van 
eigendomsbewijzen de auto ophalen. Maar dat was gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Alle bruggen naar het zuiden waren 
opgeblazen. Tussen Willemsdorp en Moerdijk werd een 
veerdienst onderhouden met twee aan elkaar gekoppelde 
zolderbakken gesleept door een sleepboot. Om er echter op te 
komen moest bij het Militair Gezag, voortgekomen uit de 
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ondergrondse, vergunning worden aangevraagd. Deze vergunning kregen we. Dan moest er een afspraak 
worden gemaakt wanneer er overgezet kon worden.  Op de eerstvolgende woensdag bleek dat het geval en 
konden we de dag erna, op donderdag, dus weer terug. Samen met onze chauffeur Jan van Es, togen we met 
de Chevrolet op reis. Aangekomen in Breda zorgden we er eerst voor dat de ziekenauto werd vrij gegeven en 
wij hem konden meenemen. Daarna zochten wij een hotelletje op om de nacht door te brengen. Bij het 
krieken van de dag waren wij in de eetzaal voor een ontbijt. Maar helaas, er was geen brood. Goeie raad was 
duur. Maar de hotelier had een oplossing. Hij bakte pannenkoeken. En zo gebeurde het dat wij om half acht 
’s-morgens aan de pannenkoeken zaten. De reis naar Sliedrecht leverde verder weinig problemen op, hoewel 
je er wel de gehele dag mee bezig was.

De Chevrolet werd met chauffeur, door de directeur H. den Ouden van Scheepswerf  “De Klop”, voor 
één jaar op dinsdagen en donderdagen gehuurd. Zo reed ik beurtelings op die dagen naar de beurs in 
Rotterdam en naar het kantoor in Den Haag van de eerder opgerichte scheepsbouwcombinatie “Het Zeskant”, 
later bekend als de IHC-Holland groep.

In Rotterdam was een kantoor gevestigd van de pas in het leven geroepen Rijksverkeersinspectie. Deze
instantie gaf op aanvraag benzinebonnen uit. Maar tevens werden daar ook de vergunningen verstrekt voor de 
aankoop van auto’s. Nieuwe auto’s waren in Nederland niet te koop. Daarvoor gingen we naar onze 
Zuiderburen. Daar waren wel auto’s te koop. Uitvoer naar Nederland was echter niet toegestaan. In België 
huren en gebruiken in Nederland kon wel. Derhalve huurden wij op onze naam en met onze kentekens 
H-42069 en H-42070 voor twee jaar een Citroën, betaalden de zogenaamde huurpenningen vooruit, zijnde het
totaalbedrag van de auto. Op onze beurt verhuurden wij deze auto dan weer aan een gegadigde . Na twee jaar 
werd de auto overgeschreven op de naam van de “onderhuurder” tegen een bedrag van fl. 10,--. De 
wegenbelasting, alsmede de verzekering stonden ook op onze naam en werden met de huurder verrekend. Om
een soepel verloop van de verzekering te bevorderen werd ik agent van de Nieuwe Eerste Nederlandse 
Verzekering Maatschappij. Tot 1993, toen het agentschap overging in handen van onze medewerker Huib 
Hoeflaak, ben ik de agent geweest en werden hoegenaamd alle auto’s en later de caravans in deze verzekering
ondergebracht. De opgelopen schade aan auto’s werd in onze garage gerepareerd en met de 
verzekeringsmaatschappij  verrekend.

Langzaam verbeterde het economisch klimaat in Nederland. De tijd die met wachten op de dinsdagen 
en donderdagen, tijdens de bezoeken aan beurs en kantoor werden doorgebracht, werd nuttig besteed. 
Bovendien was het nauwelijks mogelijk een goede parkeergelegenheid te vinden en met toestemming van de 
heer Den Ouden bracht ik dan bezoeken aan de Rijksverkeersinspectie voor het verkrijgen van vergunningen 
voor de aankoop van zowel benzine als auto’s.  Zo herinner ik me het krijgen van de eerste vergunning voor 
een nieuwe auto. Voor deze vergunning werd een tweedeurs Amerikaanse Ford type 1946/1947 ingekocht 
voor de heer H.Ceelen in Sliedrecht. Deze scheepsmakelaar en taxateur kon aantonen de auto voor zijn werk 
nodig te hebben. De prijs van de auto was fl. 4.250,-- ( ofwel €. 1.928,57). En zo volgden langzaam meer 
vergunningen voor o.a. Scheepswerf  “De Klop”; Van der Grijp; Scheepswerf Baars en verschillende 
aannemers. 

In 1951 geleverde Ford
aan dhr.Sijmen Spek, 
dir.Ballast mij.”Merwede”te
Rotterdam en mede eigenaar van 
Baggerbedrijf Spek & Van ‘t Verlaat.

Nadat wij het sub-dealerschap van Ford verkregen kwamen automatisch vele 
toewijzingen naar ons toe. Doordat het verzekeringsagentschap veel reparatie 
aan plaatwerk opleverde was er behoefte aan een goede autoplaatwerker cq. 
eerste monteur.  Bij de Garage Lanser aan de Oosterbrug was ene Gerrit 

Adriaanse in dienst die dit werk uitmuntend aan kon. Doordat het merk Austin waarvan men dealer was, vaak 
elders werd gerepareerd, was er voor Adriaanse onvoldoende werk. Na enig heen en weer gepraat kwam 
Gerrit Adriaanse bij ons in dienst en bracht ook nog, en dat was mooi meegenomen, verscheidene klanten 
mee.

Nog steeds ondervond ik aan den lijve de gevolgen van het in de oorlog meegemaakte bombardement 
aan de Stationsweg. Ik zat nog steeds in de ongevallen/ziektewet. Tijdens het ongeval was ik bezig voor het 
Rode Kruis. De Gemeente Sliedrecht was dus op dat moment mijn werkgever. De Gemeente stuurde 
regelmatig een controleur naar mij. Onderzoeken wezen uit dat er niet veel meer te verbeteren viel. Vingers en
handen konden zeer moeilijk buigen. Derhalve werd ik afgekeurd. Op grond van dit feit heb ik een 
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ongevallenpensioen aangevraagd. De uitkering die ik voor de duur van een half jaar kreeg bedroeg fl. 27,50  
(€.12,48) per week. Om de drie maanden zou ik worden gecontroleerd. Ik stelde de behandelend arts voor om 
massage toe te passen om handen en vingers weer enigermate beweegbaar te maken. Ik had het gevoel dat het
zou helpen. Maar het antwoord was: “Als ik zeg dat het niet beter wordt, dan is dat zo. Klaar!”. Voor eigen 
rekening, omdat ik heilig geloofde in verbetering, zocht ik op aanraden van onze buurvrouw Van Seventer 
contact met masseur Cornelisse uit Rotterdam. Deze masseur had enkele klanten in Sliedrecht en derhalve  
hoefde ik niet naar Rotterdam, doch zocht hij mij op woensdagmiddagen op. Ik ging daar goed vooruit. Bij de
controle na drie maanden waagde het diezelfde dokter te zeggen dat het masseren, waar hij zo tegen was, 
goed had geholpen. “We zijn goed vooruit gegaan , zo maar doorgaan” was zijn visie. Wie gaat dat dan 
betalen, was mijn directe vraag? Wij natuurlijk was het antwoord. Vanaf heden kunt u 1 maal per week op 
woensdagmiddagen naar een masseur in Dordrecht. Maar omdat ik dan een gehele middag weg was en door 
masseur Cornelisse uit Rotterdam goed werd geholpen in een veel kortere tijd was het tegenover het bedrijf 
niet verantwoord naar Dordrecht te gaan. Voor eigen rekening liever blijven bij masseur Cornelisse. Weer drie
maanden later werd mij bij een controle medegedeeld dat hij, de controlerend geneesheer, nagevraagd had wat
voor werk ik deed. Conclusie was dat ik mijn handen, voor het werk wat ik deed, niet direct nodig had en zo 
besloot hij, ‘schrijf ik je uit de verzekering’. Mijn uitkering stopte dus. Nog een half jaar ben ik daarna voor 
eigen rekening bij de masseur uit Rotterdam behandeld

. Hoewel niet altijd 100 procent, ben ik toch tevreden met het behaalde resultaat. Mijn elleboog is nooit meer 
goed gekomen, maar ook daar kan ik mee leven.

In een volgende ‘Herinnering’ gaan we voor het eerst na de oorlog op vakantie.
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Herinnering
                        van J.Kramer

                                             bewerkt door W.Moret

De “Verenfabriek Ster” na 5 mei 1945.
Het eerste werk na deze datum, door ons aangepakt was het opgraven van de diverse 

gereedschappen, mallen enz, in de oorlog onder de grond verstopt. Denk nu niet dat we weer gelijk 
konden produceren. Eerst het schoonmaken van de gereedschappen en de machines die waren 
blijven staan en het weer opbouwen op de machines.

Dan komt het moment dat veren kunnen worden gemaakt. Mis poes!  De voorraad verenstaal
was uitgeput en er was geen meter te koop. Hoewel ook niet in enorme hoeveelheden te koop, 
konden we nog wel aan het normale staal 37 komen. Dit leidde ertoe dat we onze capaciteit konden
benutten voor het maken van onder meer motorkaphaken, antenne stoppluggen, sneeuwkettingen 
enz. verheugd waren we toen er weer goed verenstaal kon worden ingekocht. Wellicht ontgaat u 
dat, maar in veel van onze dagelijkse gebruiksvoorwerpen zijn veren verwerkt. Veren van allerlei 
soorten en maten. Wat te denken aan de veren voor uw fietsbel, handrem voor de fiets, zadelveren,
fietsdynamo’s,fietssloten. En nu hebben we nog alleen maar over onze fiets. Verder vindt u veren in
uw bureauperforator, nietmachine, ball-point, aansteker, electroschakelaars, deursloten, de 
brievenbus en niet te vergeten uw wasknijper. In de industrie vinden wij ze welhaast overal terug. 

Veren waar zeer
hoge eisen aan worden gesteld zoals in de apparatuur die door bedrijven als Philips worden 
gemaakt.medische apparatuur en ga zo maar door. Voor de losse verkoop door detaillisten als 
ijzerwinkels maakten we doosjes met een assortiment veren in allerlei maten.  Bedenk daarbij dat 
er in Nederland slechts een handjevol verenfabrieken waren en de vraag zo vlak na de oorlog 
enorm.  Bovendien hadden wij een goede naamsbekendheid opgebouwd. Het duurde dan ook niet 
lang en de orders stroomden uit alle hoeken toe. De productie kwam toen pas goed op gang. 
Vooruitziend dachten we aan uitbreiding van de fabriek aan de Kerkbuurt. Toen dan ook onze 
buurman, de kruidenier Harry Bongers, ons aanbood een stuk grond achter zijn winkelpand te 
kopen, was dat niet aan dovemansoren gezegd. Harry had het geld nodig voor de modernisering en
uitbreiding van zijn winkel. Daarbij komt dat buurmans goed over het algemeen maar eenmaal te 
koop is. Achter ons pand kon het terrein bereikt worden. Wij vroegen de Gemeente toestemming op
de nieuw aangekochte grond autoboxen voor de verhuur te gaan bouwen. De Gemeente zag dat 
niet zo zitten en weigerde een bouwvergunning af te geven. Tot op de dag van vandaag, we 
schrijven 2003, ligt de grond er ongebruikt bij.

Dringend nodig was de reparatie en groot onderhoud van de naast de fabriek gelegen 
paardenstal, in gebruik als opslagruimte. De dakbedekking in de vorm van golfplaten waren verrot. 
Nieuwe niet te koop. Door de aankoop van een houten vloer van een Bailybrug, het bij een zagerij 
laten verzagen van de planken in planken met messing en groef konden we een nieuw houten dak 
maken. Gelijktijdig werden er dakramen in gemaakt. Maar eenmaal aan het repareren kom je tot de 
ontdekking dat er meer moest gebeuren. 

   
             

Schetsontwerp nieuwe opslagruimte annex woning.                     Gerealiseerde nieuwbouw.
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Aan de Architect Bakker uit Dordrecht werd een schetsontwerp gevraagd te maken voor een 
nieuw gebouw. Eis was, dat de bovenverdieping in de toekomst zou kunnen worden gebruikt als 
woning. Zo werd er in een ruimte, wat later de woonkamer zou worden, een schoorsteen gemaakt 
en in de gang een toilet. De paardenstal werd afgebroken zo, dat het onlangs vernieuwde dak weer
kon worden gebruikt. De begane grond werd gebruikt voor de opslag van staaldraad en de 
bovenverdieping voor het gereed gekomen product. Een binnendeur gaf toegang tot de fabriek en 
in de buitenmuur was er een deur waar men eveneens in de opslagruimte kwam en die later dienst 
zou kunnen doen als woningingang. 
In een volgende ‘Herinnering’ gaat het verhaal van de verenfabriek verder.

De ziekenauto. (zie foto in Herinnering no.9)
Tegen het einde van de oorlog zijn veel gezinnen uit Brabant en Zeeland naar onze 

gemeente geëvacueerd. Na de oorlog gingen deze mensen weer terug naar hun eigen 
geboortegrond. Onze ziekenauto vervoerde de zieke en bedlegerige mensen. Ik herinner me nog 
een voorval van toen van een reis naar Brabant. 

De overtocht over het Hollands Diep bij Moerdijk werd nog steeds geregeld door militairen 
met behulp van een sleepboot die zolderbakken versleepten. Er moest een vergunning voor een 
overtocht worden gevraagd. Wie en wat je vervoerde moest worden opgegeven, voor zowel de 
heen- als de terugreis. Ik kreeg de vergunning voor donderdag om tien uur heen en om vier uur in 
de middag terug.

Toen ik in Breda aangekomen benzine moest innemen, vroeg de pomphouder of ik ’s avonds 
nog terugging. Dat is wel de bedoeling antwoordde ik de beste man. Nou, zei hij, als je een liftster 
mee kan nemen naar Dordrecht dan krijg je van mij 20 liter benzine. Daar had ik wel oren naar. Hoe
dat bij de Moerdijk zou verlopen, dat zie ik wel. Benzine was op de bon en dus niet zo ruim te 
krijgen. Dus op de terugweg langs de benzinepomp, kennis gemaakt met m’n liftster, de benzine 
gekregen en op reis richting Moerdijk. Tijdens het verblijf in Brabant had ik zaken ingeslagen die bij 
ons in het geheel niet te koop waren zoals Engelse sigaretten, shag, chocolade, wit brood enz.

We reisden voorspoedig en ruim voor tijd, twintig minuten, was ik in Moerdijk. Met de liftster 
had ik afgesproken dat zij de auto zou verlaten even voor het zicht van de militairen. Hadden die 
gecontroleerd en verdwenen dan zou zij weer gewoon voorin instappen. Dus op het juiste moment 
stapte zij uit en reed ik door. In de verte stond een militair te wuiven dat ik door moest rijden. Het 
bleek dat de pont van half vier er nog lag en omdat er een plaats over was, ik nog mee kon. Tegen 
de militair kon ik niet zeggen dat er nog een liftster mee moest. De pont vertrok met mij en zonder 
liftster. Als ze niet op een andere manier in Dordt is gekomen, dan staat ze er nu nog. Ik kon er 
niets aan doen. Ik moet er nog vaak aan denken.

Een nieuwe ziekenauto
De oude ziekenauto was zo langzamerhand aan

vervanging toe. Veel had hij meegemaakt. De vordering in
de oorlog had hem ook niet goed gedaan. Er kwam veel
reparatie aan en voldeed niet meer aan de steeds
strenger wordende eisen.

Een Buick personenauto werd aangeschaft en
werd door ons omgebouwd volgens de heersende
eisen. Vele jaren heeft deze auto levensreddend werk gedaan, totdat ook deze weer werd 
vervangen door een weer meer aan de eisen van de tijd voldeed. 

                                                          
Na deze Buick is in 1961 van een Ford 1961 een 
ziekenauto gemaakt. Deze Ford van één jaar oud, met 
een nieuwprijs van fl.6150,-- door ons destijds geleverd
aan de firma Van der Grijp, ruilden wij met schade in 

voor een nieuwe. Vanaf 1950 hadden wij Jo van Heteren 
als vaste chauffeur op de ziekenauto. Totdat het werk is 
overgenomen door wat nu de ambulancedienst van Zuid-
Holland-Zuid is, is Jo op deze ziekenauto blijven rijden.. 

                                                                   
Voor het eerst met vakantie!

Hoe dat zo kwam? Wel in de oorlog kregen wij melk van de boerenfamilie Van der Heijden uit
Wijngaarden. Goede bekenden van hen uit Dubbeldam, de boerenfamilie Kooijman, emigreerden 
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vlak na de oorlog naar Frankrijk naar een klein dorpje in de buurt van Reims. Er was altijd 
een goed contact geweest tussen beide families. Zo kwam het dat twee zonen Van der Heijden ook 
wel naar Frankrijk wilden. Zij gingen werken bij de Kooijmannetjes. Eenmaal daar aan het werk 
keken ze uit naar een geschikte boerderij met land om dat te pachten.

Zo gingen wij in 1947 met onze auto naar Frankrijk om daar enkele dagen bij de familie 
Kooijman te vertoeven. Maar omdat het in Frankrijk moeilijk was aan benzine te komen bouwden 
we achter de leuning van de achterbank een tank in. Vulden de hulptank voor ons vertrek met onze 
benzine en door een kraantje om te zetten vloeide deze naar de hoofdtank. De dag van vertrek 
brak aan en de reis naar Reims verliep zonder problemen. Je rijdt maar door tot het kleine dorpje 
voor Reims en dan vraag je naar de boerderij van de familie Kooijman uit Nederland. Maar toen 
moesten we de weg naar de boerderij van Kooijman nog zien te vinden. In ons allerbeste Frans en 
met de nodige gebaren lukte het ons een fransman bereid te vinden die het keurig vertelde. Hij wist 
precies wat wij bedoelden. Dan ga je “comme ceci, comme cela” en dan nog vier kilometer en dan 
ben je er. Wij “comme ceci, comme cela” , maar geen boerderij te vinden. Nog maar eens terug en 
opnieuw beginnen, we hadden misschien een fout gemaakt. Maar nee, we kwamen toch weer op 
dezelfde plek uit. Dan maar weer vragen naar de Nederlandse boerenfamilie Kooijman. En ja, nog 
500 meter verder aan de linkerkant een weggetje in, dat zo’n twee kilometer uitrijden en dan ben je 
bij de boerderij. ’t Jonge wat een leuke ontvangst toen we daar aankwamen. Enkele dagen 
logeerden wij daar en maakten uitstapjes in de omgeving en naar o.a Reims. Bezochten, hoe kan 
het anders een wijnfabriek, werden rondgeleid en zagen daar de in een berggrot gebouwde fabriek 
met wijnkelders.

De kelders droegen namen als Sumatra, Java, Borneo en andere namen die ons bekend in 
de oren klonken uit de Nederlands Indische Archipel. Via pijpleidingen werden de flessen uit grote 
tanks gevuld. Vrouwen plakten er etiketten op, wel zo’n tien verschillende wat ons verbaasde. Een 
toevallig daar aanwezige Nederlandse wijnimporteur vertelde dat zijn klanten hun eigen naam op de
flessen met goedkope champagne of wijn wilde, waarop ook de merknaam en de streek van 
oorsprong werden genoemd. Zo kwam er snel een eind aan onze vakantie en vol met herinneringen
aanvaarden we de reis naar Nederland terug om ons weer bezig te gaan houden met de verdere 
opbouw van onze bedrijven.

v.l.n.r. Madame Pieret, monsieur André, Lenie v.d.Hel en echtgenote van                           De Kathedraal van Reims.
Jan v.d.Heijden en daarnaast mijn vrouw. 
De foto is door mij genomen.                                                                                                      

De Gebroeders Van der Heijden pachten een jaar later een boerderij met land en zijn 
geëmigreerd. Een veewagen met 4 koeien, 4 biggen en enkele kippen, alsmede een vrachtauto met
gereedschap was het enige wat meeging. Verdeeld over de veewagen en de vrachtauto reed de 
familie mee naar Frankrijk. Na tien jaar is zoon Jan terug gekomen, is inmiddels overleden, terwijl 
broer Ries, zij het op een andere boerderij tegen de Zwitserse Grens, er altijd nog woont. Aardig is 
te weten dat jaarlijks aan pacht per hectare de waarde van een zak tarwe werd betaald.
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Herinnering deel 11.
                       van en  door J.Kramer
                       bewerkt door W.Moret

Nog als de dag van gisteren herinner ik mij de naoorlogse tijd. Druk zijn we doende om alles weer in het gerede te 
brengen. Werk was er genoeg aan de winkel. Een groot probleem echter was het verkrijgen van goede onderdelen. 
Bijvoorbeeld: onze buurman tandarts Sterkenburg had een auto, maar zonder wielen. Waar haal je wielen met banden 
vandaan. Dat was een groot probleem. Een ingeving, al pratend over dit onderwerp, bracht de oplossing. Legerjeeps 
waren er voldoende. Er op uit, we vonden vier wielen met banden die nog goed in tact waren. Door enige aanpassingen, 
zoals het boren van nieuwe bevestigingsgaten, pasten de wielen aan de auto van de buurman. Hij kon weer rijden.

Dan was er het grote tekort aan vrachtauto’s. Veel van onze klanten vroegen of we konden leveren. Zo kwamen we 
ertoe om bij de sloperij Arie Visser in Rotterdam legertrekkers type LUA fabrikaat Ford te kopen. Deze trekkers werden 
door het leger gebruikt om zwaar legermaterieel te verplaatsen en waren voorzien van een korte laadbak. De laadbak werd
gedemonteerd en verschroot, de chassisbalken doorgezaagd en zo’n tachtig centimeter verlengd. De Carosseriebouwer 
Van Houwelingen uit Wijk C, tegenover de werf van Van Eijk maakte en plaatste een laadbak van drie meter. De 
aandrijfas, de bekabeling alsmede remleidingen werden verlengd. Na op verzoek in kleur te hebben gespoten werden de 
auto’s afgeleverd o.a aan M.G.F. Dekker Zand- en Grind te Sliedrecht, Aannemingsbedrijf  Dekker-Papendrecht, de 
scheepswerven J.& K Smit en L.Smit te Kinderdijk en anderen.

Door de forse uitbreidingen van werkzaamheden moest het personeelsbestand worden uitgebreid. Zo kwamen 
achtereenvolgens  de monteurs Jan van Es, Piet Kamsteeg en Gerrit Adriaanse met nog enkele anderen bij ons in dienst. 

v.l.n.r.  Leo Uittenboogaard;Jan Boerman; Gerrit Adriaanse; Henk van 
Ballegooien; Riens de Groot;; onbekend en Jo van Heteren

Niet alleen deze vrachtauto’s, doch ook de verkoop van luxe auto’s nam 
toe. De behoefte aan meer ruimte deed zich steeds sterker gevoelen. 
Naarstig werd gezocht naar uitbreiding van het garageoppervlak. De enige
direct voor de hand liggende mogelijkheid was het overkappen van de 
binnenplaats tussen de bestaande boxen. Door zijn vrij grote overspanning
een niet eenvoudige zaak. Pilaren ter ondersteuning wilden we niet 

hebben. Met Architect Visser uit Sliedrecht werd een en ander doorgesproken en hij adviseerde gebruik te maken van de 
muur van de garageboxen. Hij stelde voor een DIN-H balk op de muur te leggen en daar vanaf de constructie van de 
overkapping te maken. De deuren van de garageboxen kwamen te vervallen en deze ruimten werden bij het 
garageoppervlak betrokken. Berekeningen en tekeningen werden gemaakt en ter goedkeuring met een aanvraag  voor een 
bouwvergunning bij de Gemeente Sliedrecht ingediend. De vergunning werd verleend en met de bouw kon worden 
begonnen. Onder leiding van de Aannemer De Baat werd het werk in onderaanneming uitgevoerd voor wat betreft het 
staalwerk door de Smid Van Drunen en voor het houtwerk door het Timmerbedrijf Van den Dool uit Wijk C.

                                   v.l.n.r. Smid Van Drunen; Gem.opz.Breedveld;Architect Visser;
                                             Aannemer Teun de Baat;Drukker Kors de Waard en een dominée

            De kapconstructie.
 Moeilijk was het verkrijgen van de profielen voor de kapconstructie. De H-balken konden nieuw worden gekocht, doch 
het overige profielmateriaal werd tot op de laatste centimeter gebruikt gekocht. Tot op de dag van vandaag is het dak nog 
in goede staat om de “Doe het Zelf” zaak van Piet van der Knaap droog te houden.
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De show.

met Hr. Timmermans van de Merwestreek
                                             bij de smeerbrug 

In de ruimte van één der boxen werd een smeerbrug geplaatst. Hierdoor konden 
auto’s gemakkelijker van onderen worden gerepareerd, gesmeerd en kon de afgewerkte olie
beter worden afgetapt.

                                    De sprekers!.
    Directeur Gem.Werken Ir.Guermonprez.                       dhr. Van Zanten van Romeijn & Van Zanten                      
namens de Forddirectie

     

.

                                                           Het aandachtig gehoor
                               v.l.n.r.
                               mijn vrouw;broer Wim;vader en moeder 
                              Kramer;Tiny de vrouw van Eelhart en
                                                                        broer Eelhart.

Velen hebben hun medewerking, het zij direct of
indirect, aan het tot stand komen van de nieuwe ruimte 

v.l.n.r. vrouw van Eelhart, P.A.v.d.Vlies,schoenhandelaar, met hoed
dhr. Romeijn van Romeijn & Van Zanten, met pet boer Langerak.

verleend. Het was dan ook op zijn plaats de opening feestelijk te verrichten. Een grote Ford autoshow werd georganiseerd.
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Aan alle klanten en relaties werden uitnodigingen verzonden. De belangstelling was dan ook enorm, zoals op de 
fotocollage is te zien.

Op deze mijlpaal en de bekroning van hard werken denk ik dan ook met een gevoel van dankbaarheid en trots 
terug.

Mijn hulp aan broer Bert.
Broer Bert was door zijn zachte karakter geen man voor de garage. Hij was administratief onderlegd en werkte 

gedurende de oorlogsjaren op het distributiekantoor in Sliedrecht.
Na de oorlog kwam hij zonder werk. Kort echter na zijn ontslag bij het distributiekantoor vond hij werk als 

administratieve kracht bij het Protestants Interkerkelijk Thuisfront PIT in Maarssen. Deze organisatie exploiteerde 
Militaire Tehuizen in de grotere garnizoensplaatsen in Nederland waar militairen zich tijdens hun verlof uren konden 
bezighouden met diverse activiteiten die werden georganiseerd. Door zijn werk bij PIT vernam hij van een verkoop van 
een boomgaard, destijds aangekocht door de Hervormde Kerk van Maarsen om er een  pastorie op te bouwen. De grond 
lag in het centrum van de plaats. Door een wijziging van de plannen kwam deze grond weer te koop. Bert vertelde dit 
thuis en tevens dat hij trouwplannen had. Ik ben er wezen kijken en de grond werd gekocht. Architect Bakker uit 
Dordrecht werd gevraagd een bestek en tekeningen te maken voor een op die grond te bouwen woning. Broer Bert ging in
die tijd in ondertrouw. Op zijn aanraden werd  met een hem bekende aannemer Schipper uit Maarssen contact gezocht. Na
het bestek en de tekeningen te hebben doorgenomen werd een vaste aanneemprijs afgesproken. Daarbij werd tevens de 
afspraak gemaakt dat controle van de bouw achteraf, op basis van bestek en tekeningen, door een door mij aan te stellen 
deskundige zou plaats vinden. De vergunning tot het bouwen werd verleend en kort daarna ving de bouw aan. In die tijd 
trouwde Bert en zou direct na de oplevering het huis betrekken. Toen het bericht ‘opleveringsgereed’  binnen kwam heb ik
de Sliedrechtse aannemer/metselaar Gerrit van der Wiel gevraagd met mij mee te gaan om de woning te inspecteren. 
Gerrit was daartoe bereid en bestudeerde vooraf bestek en tekeningen. Het zou me verbazen als alles volgens bestek en 
tekeningen is gemaakt, was de opmerking van Gerrit tijdens onze reis naar Maarssen. En dat klopte. De deuren zouden 
zijn voorzien van ‘Lips’ sloten en dat klopte al niet. Zo waren er diverse kleine afwijkingen. Maar belangrijker afwijking 
was de plaats van de sceptic-tank . Teneinde te voorkomen, dat een eventuele aansluiting op de gemeenteriolering in de 
toekomst niet met grote kosten gepaard zou gaan, was plaatsing van deze tank in de voortuin, dus aan de straatkant, 
voorzien. De aannemer had voor zijn eigen voordeel en gemak de tank in de achtertuin ingegraven en de huisriolering 
daarop aangesloten. In de kapconstructie ontbraken twee balken.

In een brief aan de aannemer heb ik duidelijk gemaakt niet gelukkig te zijn met de geconstateerde gebreken en van 
een oplevering geen sprake kon zijn. De gebreken dienden eerst verholpen te zijn. Daarna zou na opnieuw een inspectie 
en na goed bevinden de laatste termijn van fl. 8000,-- worden voldaan. De kleine afwijkingen werden hersteld, maar de 
sceptic-tank bleef zitten waar hij zat en de twee balken werden niet aangebracht. Het commentaar was: “Dan kan ik het 
hele huis wel afbreken”. Zo raakten we verwikkeld in een moeilijke situatie. Na overleg met Gerrit van der Wiel, die het 
bezwaar van de missende twee dakbalken niet zo ernstig inzag, ben ik gaan onderhandelen met de aannemer. Hoewel met 
pijn in het hart ging hij akkoord met mijn voorstel de laatste termijn niet te betalen en wij dan de zaak zouden accepteren. 
Het huis werd opgeleverd, het was 1952, direct daarna is broer Bert er gaan wonen tot op de dag van vandaag (2003) en 
met veel genoegen.

                Het huis van broer Bert in Maarssen.

In een volgende aflevering de revisie van legertrucks bestemd voor het Nederlandse leger in, toen nog 
Nederlands Indië, nu Indonesië.
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Herinnering no.13.
                   Door J.Kramer

                                 Bewerkt door W.Moret

Nu alweer een jaar geleden was het dat, op de verjaardag van mijn vrouw, mijn kleinzoon bij mij kwam met
een prangende vraag.

U moet weten, dat de verjaardagen van zowel mijn vrouw als van mij hoogtepunten zijn. Dan komen alle 
familieleden en goede vrienden op de zaterdag volgend op de verjaardag bij elkaar. Zaterdag omdat een ieder dan 
vrij kan zijn en zij die van ver komen de tijd van reizen hebben.

Waar kunnen we nog beter bij elkaar komen, zo dicht bij huis, dan in de lounge van Serviceflat 
Drechtstreek. We gebruiken daar een diner door de koks van de Drechtstreek verzorgd. Zo herinnerde ik me onze 
eerste Middelandse zeereis in 1967 met een Cruiseschip vanuit Barcelona. Deze reis heeft veel indrukken 
achtergelaten (waarover t.z.t. wellicht meer). Zo zijn ook de diners aan boord ons heel goed bijgebleven. Mijn 
vrouw heeft de menukaarten van de 7-gangendiners goed bewaard. Eén van de menukaarten is eruit gekozen en 
besproken met de chef kok van onze Serviceflat. Met zijn keukenbrigade heeft hij op voortreffelijke wijze onze 
verlangens waar gemaakt. Er is heerlijk genoten. Zij hebben hun uiterste best gedaan. Het werd keurig 
uitgeserveerd.

                                                                                                                                                         
                                                                                                 

Wa
                                                     
Maar nu die prangende vraag van mijn kleinzoon. Hij woont in Karlsruhe en komt niet iedere dag langs. Maakte 
nu van de gelegenheid gebruik om zijn verlangens te ventileren. Opa, ik speel in een toneelgroep. We gaan een 
middeleeuws spel opvoeren. Daar hebben we speciale kleding uit die tijd voor nodig. Dat wordt door ons zelf 
gemaakt. Maar in dit spel komen ook ridders voor en die hebben van die maliënkolders aan met een zwaard in 
hun hand. Om zo’n malienkolder te maken hebben we ringetjes nodig die aan elkaar gezet kunnen worden. 
Zouden ze bij de Verenfabriek “Ster” zulke ringetjes kunnen maken. Hij toonde mij zo’n ringetje en ik zag er de 
mogelijkheid wel toe. Hoeveel heb je er nodig vroeg ik. We hebben uitgerekend dat het er zo’n tienduizend 
moeten zijn zei hij. Zo, dat zijn er behoorlijk wat. Ja, dat weet ik. Wanneer moet dat klaar zijn. Het liefst a.s. 
maandag, ik zou ze dan graag mee willen nemen. 

Het is maandagmorgen redelijk vroeg, dat ik naar de Verenfabriek rijd en aan Jan Koppelaar, de 
bedrijfleider, vraagt : Jan, ik heb hier een ringetje, het is van mijn kleinzoon en die wil een maliënkolder maken 
voor een toneelspel. Hoeveel, vraagt Jan.. Zo’n tienduizend zeg ik. Wanneer klaar ? Als het kan dan graag 
vanmiddag, hij wil ze mee naar huis in Karlsruhe nemen. Ik bel wel als ze klaar zijn zegt Jan. En ’s-middags om 
twee uur gaat de telefoon. Ze staan gereed zegt Jan aan de andere kant van de lijn. Ik kom eraan zeg ik en vertrek 
onmiddellijk. Met 4 kg gewicht aan ringetjes spoed ik me huiswaarts en overhandig ze aan mijn kleinzoon.

En nu een jaar later, weer dus op de verjaardag van mijn vrouw, komt mijn kleinzoon naar me toe en laat 
foto’s zien van de gemaakte maliënkolder. Kijkt u maar mee.

Deze ringetjes, waarvan een exemplaar hierbij gevoegd, 
zijn gemaakt op een moderne computer -gestuurde 
productiemachine met een capaciteit voor deze ringetjes 
van één per seconde. De machine kan vierentwintig uur 
continue produceren, zonder dat er een man bij staat. 
Eventuele
foute
ringetjes
worden
direct
gezien en 

meer dan vijf fouten, er wordt op twee punten gecontroleerd, en
de machine stopt onmiddellijk. Een eenvoudig rekensommetje
leert  ons dat de machine 86.400 ringetjes, lees veren, in de 24
uur kan produceren., de ringetjes voor deze “Herinnering”
gemaakt, beliepen een doorlooptijd van 3 minuten. Het ringetje
ziet u hiernaast.        
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  Herinnering 14.
                                van en door J.Kramer
                                 bewerkt door W.Moret

De oudere Sliedrechter kan zich wellicht nog goed herinneren de grijze ca. twee meter 
hoge schutting tussen wat nu Hokken’s Kunsthandel is, vroeger de woning van de oprichter 
van Scheepswerf Lanser, en het rijtje stoephuisjes, waarvan het bovenste aan de dijk 
gelegen het snoepwinkeltje van de Wed.Kraaijeveld en waar nu de Herenmodezaak van 
Kleijn is gevestigd.

Achter deze schutting lag de scheepswerf van Lanser met net over de gantel (Kleine 
Diep) een terrein waar later ook de wat grotere bakken en pontons werden gebouwd.

Soms waren die pontons zo groot, dat zij met de hulp van twee drijvende bokken en op 
z’n kant door de openstaande Oosterbrug moesten worden geloodst.

                                                                           mei 1925
Doordat steeds grotere schepen moesten worden gebouwd werd de werf verplaatst 

naar een terrein westelijk van de spoorbrug in Wijk D. Men vindt er nu de Bioderij.een 
pannenkoeken bakkerij. 

Het oude werfterrein kwam in handen van de Gemeente Sliedrecht. Het is dan 
omstreeks 1950.

Niet lang daarna werd het meest westelijk gelegen deel van het Middeldiep gedempt en
het ernaast braak liggende werfterrein op de hoogte van de Middeldiepstraat gebracht. Op 
een deel ervan staat nu de Brandweerkazerne. Een deel van de resterende grond konden wij
kopen om er een veertigtal boxen op te bouwen. Het werden er uiteindelijk drie en dertig. In 
1953 was de bouw ervan gerealiseerd. Nu in 2003 staan zij er nog en zijn inmiddels 
eigendom van onze beide dochters.

Door de steeds zich verder uitbreidende 
werkzaamheden in zowel garage als 
verenfabriek was er behoefte aan uitbreiding 
van personeel. Onze jongste broer Wim werkte 
in die dagen in Rotterdam bij een groothandel in
ijzerwaren en huishoudelijke artikelen. Hij was 
daar belast met de telefonische verkoop. Broer 
Eelhart en ik besloten toen om Wim in het 
bedriijf op te nemen. Gedrieën gingen we 

verder in een vennootschap onder firma: E.Kramer & Zoons v.o.f. In het Handelsregister 
onder nummer 2870 staat als oprichtingsdatum 1 januari 1955. Veertig jaren later dan de in 
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1915 begonnen fietsenzaak van onze vader. Hoewel de tenaamstelling werd gewijzigd, de 
oorspronkelijke oprichtingsdatum bleef 1915.

Bij de voortzetting van het bedrijf onder de nieuwe naam en in een nieuwe vorm zijn wij
de wijze woorden van onze vader trouw gebleven. “Spring nooit verder dan je stok lang is”. 
Nimmer kochten wij of het geld moest er zijn. Rood staan bij de bank was taboe en 
hypotheken werden niet afgesloten. Tot op de dag van vandaag hebben wij ons aan die 
woorden gehouden. 

In de nieuwe v.o.f. staan de werkzaamheden als volgt beschreven:
a. Garage Kramer – Automobiel – en garagebedrijf, autorijschool en 

autoverhuurbedrijf  enz.
b. Verenfabriek “Ster” – Fabricage van veren, import en export van technische 

metaalproducten.
c. Technisch Handelsbureau E.K.S., import en export van kampeerwagens en dito 

producten, postorderbedrijf hoofdzakelijk in campingartikelen.

De verkoop van auto’s nam een grote vlucht. Veel personeel werd aangenomen. Er 
kwamen grote reparaties binnen. Motoren van auto’s met 100000 km op de teller werden of 
door ruilmotoren vervangen of werden gerevideerd. Met klanten werden bezoeken gebracht 
aan de RAI in Amsterdam. Eerder bij ons bestelde auto’s werden daar officieel 
overgedragen. Dit betekende ’s avonds naar Max Tailleur of Tom Manders en met andere 
klanten dineren in een gerenommeerd restaurant op het Rembrandtplein, langs de Amstel of 
een gracht. Parkeerproblemen in hartje Amsterdam waren er toen niet.

In het garagebedrijf werd van belang aan de weg getimmerd.

Zo waren er de jaarlijks terugkerende
puzzel tochten. Ik herinner me de 
eerste tocht nog. Er deden zo’n 
honderd auto’s mee. Voor die dagen 
een enorm groot aantal. De 
organisatie vergde veel van onze tijd 
en vermogen. Het was een hele 
opgave. De tocht moest worden 
uitgezet. Er moesten geschikte 
plaatsen worden gevonden waar 
controleposten konden komen. De 
mensen gezocht die de posten 
gingen bezetten. Een onafhankelijk 
jury van bekende personen moest 
worden samengesteld. Prijzen 

uitgezocht en besteld. De catering geregeld. Kortom een scala aan zaken kwam op ons af.
Belangrijk was ook dat de tocht ook door minder ervaren puzzelrijders kon worden 

gemaakt. De deelnemers kwamen niet alleen uit Sliedrecht, doch uit de gehele 
Alblasserwaard. 

                                              Veel deelnemers
Er werden 10 controleposten uitgezet
waaronder een tweetal ”valse”. Wanneer
niet goed werd opgelet en men argeloos
aannam dat je bij een haan in een mand
linksaf moest en er zat een kip in, reed je zo
op een “valse”controlepost af. Zo kon je ook
bij een punt waar bij een autoband 640 x 13
stond in plaats van de gevraagde 520 x 13
mooi verkeerd rijden. Bij de

“valse”controlepost kreeg je dan een rood 
stempel op je kaart en werd je de goede weg 
weer gewezen. Meestal werden deze 
puzzelritten in de Alblasserwaard gereden.   
Eenmaal voerde de rit naar Rockanje, 
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voorbeeld: in elk dorp wat werd aangedaan moest  een speciale vergunning worden 
aangevraagd. Het enorme werk wat daaraan vast zat noopte ons toch de volgende keer 
maar weer in de Alblasserwaard te blijven. 

Even rust in Leerdam.                                                   

Wanneer ieder binnen was, werden in de versierde garage de prijzen uitgereikt. Alle 
deelnemers kregen een prijs als aandenken. Een asbak met de eigen naam als 
herinnering aan de deelname. Dit werd zeer op prijs gesteld. De op de foto 
afgebeelde asak is die van de heer Winkelhof uit Alblasserdam, die een 
controlepost aldaar bezette.

                                                                           

Ervaringen uitwisselen.                                                       Prijsuitreiking door Burg.Winkler.

We zien op deze foto verder: v.l.n.r. Jan de     Jong
en Jo Kramer, dhr.Visser van de Rotterdamse 
Bank, Burg.Winkler en een 
deelnemer/prijswinnaar.

Tijdens het daarna gezellige 
samenzijn werden ervaringen en 
wetenswaardigheden uitvoerig besproken. 
De hapjes en vooral het drankje zorgden 
voor het uitvoerig nabeschouwen.

Een andere activiteit was de 
organisatie van een ontspanningsavond. In het 
afgehuurde CJMV-gebouw werd een film vertoond,
vooraf gegaan door optredens van bekende TV-
artiesten. In de pauze en aan het einde werd dan 
door “De Spelbrekers” de avond luister bijgezet. 
Deze avonden werden door onze klanten hogelijk 

gewaardeerd, zodat wij vaak twee avonden achter elkaar moesten verzorgen.

Na de komst van broer Wim in het bedrijf werden grotere investeringen gedaan. Hij 
kreeg de leiding van de verenfabriek en verzorgde de boekhouding en administratie van 
ondermeer ook de garage.

Om de productie op te voeren werd een volautomatische verendraaibank aangeschaft. 
Aan één van onze grootste klanten, Lips
Slotenfabriek in Dordrecht, leverden we drie
soorten veertjes. Dat waren er tezamen 135000
per maand. Verder kregen wij van andere
bedrijven jaarcontracten voor een maandelijkse
deellevering van bepaalde veren.

Heden ten dage is het machinepark zo
gemoderniseerd, computergestuurd en
uitgebreid dat producties van meer dan 90000   
stuks per uur een fluitje van een cent zijn. 
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Herinnering no.15.
                   van J.Kramer

                                 bewerkt door W.Moret

Het garagebedrijf

Door de toename van werk in de garage was het niet verantwoord het taxibedrijf nog langer 
te exploiteren.

In 1956 vonden we in de heer Balt Netten een geschikte koper. Eén der twee woningen 
boven de garage stond leeg en de heer Netten trok er met zijn gezin in terwijl in de eronder 
gelegen boxen het taxibedrijf werd gestart. Zo bleef het taxibedrijf toch nog in de buurt, zij het met 
een andere naam n.l. “Baltax”.

Het duurde echter niet lang of door ruimtegebrek gedwongen moest door de heer Netten een
andere locatie worden gezocht. Het was 1958 toen toen het bedrijf “Baltax”verhuisde naar een 
door de heer Netten in de Christiaan Huijgensstraat gebouwde garage met bovenwoning was 
gebouwd. Tegenwoordig is er de woningtextielzaak van Joop Verschoor gevestigd.

De nu vrijgekomen woning met de andere woning alsmede de boxen werden aangepakt. 
Een grondige verbouwing resulteerde in een tweetal moderne woningen  terwijl de boxen 
noordzijde werden benut voor showroom en die aan de zuidzijde kantoor. De aan het 
Dr,Langeveldplein gelegen ingang van de garage met kantoor werden eveneens verbouwd. Een 
glazen kanteldeur werd geplaatst en de toegang tot de binnenplaatsgarage werd smeerkuil.. Aan 
deze smeerkuil was grote behoefte wanneer men bedenkt dat personenauto’s in die dagen elke 
1500 km aan olie verversen toe waren. De afgewerkte olie werd opgevangen in trechters en via 
een leiding naar een ondergronds vat van 100 liter gevoerd. Vanuit dit vat werd de olie weer naar 
een 3000 liter ondergrondse tank gepompt. In een ruimte naast het kantoor ( de meest zuidelijke 
box) werd een centrale verwarmingsinstallatie gebouwd. Deze C.V. werd gestookt met de 
afgewerkte olie. Een 30 cm dikke buis zorgde voor transport van de warme lucht naar het kantoor, 
de showroom en de garageruimten. De ingrijpende verbouwing in 1959 kostte destijds fl.46.050,-- 
(€.20.896,--).In dat zelfde jaar verhuisde ik van Oranjestraat 8, waar we vele jaren hebben 
gewoond, met mijn gezin naar Oranjestraat 3. In 1969 verhuisden we van daar naar de Goeman 
Borgesiusweg totdat we in 1997 besloten te gaan wonen in de Serviceflat Drechtstreek, waar wij 
anno 2004 nog wonen.

Garagemedewerkers 1955 – 1956.
v.l.n.r. Kees Wor ; Henk van Wijngaarden ; J. van Heteren ;
Piet Kamsteeg; zittend Henk van den Heuvel ; Jan Prins ;
Henk Dukel en Arie van Kampen.

De
smeerkuil   

                                                                                                               Kantoor en showroom na de
Tegenwoordig is het de Doe Het Zelf                                                                             ingrijpende verbouwing.



Zaak van Piet v.d.Knaap.                                                                                                                                            



Herinnering no. 16.
                  door J.Kramer

                             bewerkt door W.Moret

Het is 1955. Tien jaren na het einde van de tweede wereldoorlog. Niet alles was 
geregeld zoals heden ten dage. Vakanties waren tot nu toe slechts voor een kleine groep 
mensen weggelegd. Door de werktijdverkorting van 48 naar 45 uur werd er door velen op 
zaterdag niet meer gewerkt. De vakantiedagen werden uitgebreid en er kwam voor velen 
een lang weekend. Ook wij kregen wat meer tijd om na een druk werkjaar er op uit te 
trekken. Zo kwam ik op de gedachte een caravan te bouwen die ik achter m’n auto zou 
kunnen voorttrekken. Op de achteras van een Jeep bouwde ik met behulp van U-profiel 
een frame en daarop een bovenbouw. Mijn vrouw zorgde voor de aankleding zoals 
gordijnen, zitkussens en rugleuningen met kapok gevuld, die tevens als slaapmatras 
moesten dienen. Verder de potten, pannen en kopjes en schoteltjes en ander 
keukengerei. Toen alles klaar was wilde ik weten hoe zwaar een en ander was geworden. 
Naar de weegbrug dus. Echter toen ik het gewicht van 900 kg op de meter zag staan 
schrok ik danig. Dat kan mijn Ford Consul niet trekken, het was teveel gevraagd. Zonder 
enige schroom plaatste ik een advertentie in de Telegraaf. Reeds de andere morgen 
vroeg, het was 06.30 uur,  belde er al iemand. Na enig heen en weer gepraat werd de 
eerste beller de besteller en door het telefonisch overmaken van een borgsom was hij de 
nieuwe eigenaar.

Om toch nog met vakantie te kunnen, kocht ik een lichtere Engelse tourcaravan. 
Onze vakantie kon beginnen. De nodige papieren werden ingevuld, verzekeringen 
afgesloten, inventarislijsten tot en met het laatste theelepeltje werden opgemaakt  en zo 
togen we richting grens. De papieren werden even vluchtig bekeken, maar voor de 
caravan had men meer interesse.  De douaneambtenaren wilden dan wel eens zien hoe 
zo’n caravan er van binnen uit zag, hoe je van een bank een bed maakt enzovoort. Na dit 
niet onplezierige oponthoud begint dan, zonder noemenswaardige problemen, de 
volgende etappe richting het zuiden naar onze vakantiebestemming. Deze eerste vakantie
met een caravan deden we samen met vrienden uit Rockanje en de bestemming was 
Zwitserland.

Op onze weg daarheen, via de 
Autobahn  E 35 stopten we in de plaats 
Offenburg, grenzend aan het noordelijk 
Schwarzwaldgebied, een goeie vijftig 
kilometer vóór Freiburg. De camping waar 
wij die eerste dag van onze vakantie 
overnachtten was vlak aan de Autobahn 
gelegen en goed uitgerust. Na de nacht 
goed te hebben doorgebracht vertrokken 
wij richting Bazel, waar wij de Duits-

Zwitserse grens passeerden. Vandaar, nog immer de E 35 volgend, arriveerden we na 
ongeveer twee en een half uur rijden ons einddoel, Luzern.  De camping waar wij onze 
vakantietijd doorbrachten lag vlak aan de Vierwaldstätter See. Alleen de weg, een 
boulevard, lag er tussen. Tegenover de ingang van de camping was een aanlegsteiger 
voor boten. De camping, heel mooi, was voorzien van alle gemakken en caravans hadden
er een aparte vaste plaats, omheind door een één meter vijfenzeventig hoge haag. Er was
een campingwinkel waar alles te koop was, zelf patat en kip.  Lopend over de boulevard 
en langs het meer bereikten we in slechts twintig minuten het centrum van de mooie stad 
Luzern. Aan de ene kant van de boulevard is er het meer met zijn aanlegsteigers voor de 
boten die op het meer een vaste dienst onderhouden met de diverse plaatsen die aan het 
meer zijn gelegen en aan de andere kant zijn er de verschillende grote bankinstellingen en
dure winkels met o.a sierraden, horloges etc. alsmede kleine eetgelegenheden. Aan deze 



boulevard, vlak voor het centrum, lag daar een oude stoomraderboot, de “Wilhelm Tell”. 
Dit schip was ingericht als restaurant. In dit restaurant maakten we voor het eerst kennis 
met speciale Zwitserse gerechten zoals Berner Rösti – Luzerner Kugelipastete – Luzerner
Käsesuppe etc. Ook aan deze boulevard was een vliegtuigmuseum gelegen, met in de 
tuin een vliegtuig ingericht als restaurant. Verder was daar het auto en spoormuseum. 
Meer richting het centrum was er de eeuwen oude houten balkbrug, de“Kapellbrücke”, 
over de rivier “De Reuss, “ hij is 200 meter lang en gebouwd in de 14e eeuw . Enkele jaren
geleden gedeeltelijk afgebrand en nu weer in oude luister hersteld. De 110 schilderingen 
uit de 16e en 18e eeuw aan de binnenkant van het dak van deze brug zijn allen weer 
gerestaureerd. Zij brengen de geschiedenis van Luzern in beeld. Het is de oudste houten 
brug van Europa. De markante “Wasserturm” die aan het begin van de brug staat was 
vroeger een gevangenis.

Vanuit de camping ondernamen wij
verschillende tochten. Zo gingen we met de
tandradbahn vanuit Luzern naar de 2121 meter
hoge “Pilatus”.  Verschillende dagtochten
ondernamen wij langs het meer.

Deze eerste vakantie in Zwitserland
bezorgde ons het gevoel nooit ergens anders
meer naar toe te hoeven. Natuurlijk zijn wij in
meer landen geweest, maar Zwitserland bleef
favoriet en hebben daar vele zomer- en
wintervakanties doorgebracht.



Herinnering 17.
                             van J.Kramer

                                          bewerkt door W.Moret

Immer op zoek om geschikte handel te vinden, trekken broer Wim en ik naar de Leipziger 
Messe in de DDR.

Nooit zullen we de ervaringen opgedaan op deze eerste reis vergeten. Wat we daar 
beleefden en hebben gezien was voor ons volslagen nieuw. We wisten vooraf niet wat ons te 
wachten stond. Wellicht zouden we dan aan deze reis nooit zijn begonnen.

Via de grensovergang Helmstedt, we hadden met onze auto er reeds zo’n 450 km opzitten, 
zouden we naar Oost-Duitsland, naar Leipzig, rijden.

Onze begrippen ver te boven gaand aanschouwden wij de toestand aan de grensovergang. 
Tussen prikkeldraad en militairen was het uren wachten voordat een controle op papieren, auto en
inhoud plaats vond. Eenmaal aan de beurt kijken militairen/douane met een op een klein karretje 
gemonteerde spiegel onder de auto of er geen contrabande verstopt was. De motorkap en de 
kofferbak  moesten open en met zaklampen werden alle hoeken en gaatjes nagezien. Onze 
persoonlijke bagage in de reiskoffer werd overhoop gehaald. Dit zelfde lot onderging de inhoud 
van de dozen met persoonlijke inhoud die we bij ons hadden. Onze paspoorten werden 
meegenomen en op een kantoor aan een grondig onderzoek onderworpen. Na ongeveer 
anderhalf uur kregen we onze paspoorten terug. 

De ellende begint opnieuw. Alle zakken leegmaken en formulieren invullen. Geld wisselen 
d.w.z. Westduitse Marken tegen Oostduitse of wel 50 DM per persoon per dag en dat is voor 
zeven dagen 350 DM per persoon. Alle in ons bezit zijnde dag- en weekbladen, oud of nieuw doet 
er niet toe, inleveren. Sigaretten en sigaren mogen niet worden meegenomen. En wanneer dan 
alles klaar is krijg je een visumstempel in je paspoort en een routebeschrijving hoe je persé moet 
rijden. Welke wegen en welke steden en dorpen je door moet en hoe lang de reis kan duren. Wijk 
je van de voorgeschreven weg af, is ons gebleken, zit je een halve dag op een politiebureau alsof 
je een misdadiger ben. Vandaar word je dan eindelijk weer op de goede weg gebracht en moet je, 
eenmaal in Leipzig aangekomen, je melden op het  ‘Alte Rathaus’ .Daar aangekomen sta je weer 
een uurtje te wachten, krijgen een verblijfsvergunning en een adres waar we kunnen slapen. Deze
eerste keer kwamen we terecht bij de oud burgemeester van Leipzig.

Vol van de ervaringen spuiden wij onze gevoelens en scholden op de lange wachttijden. Het 
enige wat hij zei was: ‘geheel uw mening’.

In een hotel logeren was er sedert 1967 niet meer bij. Die gelegenheden waren uitsluitend 
bestemd voor partijbonzen uit binnen- en buitenland en hele grote klanten. Daar kwam je niet in.

In het restaurant in het ‘Alte Rathaus’ konden wij eten. Ter gelegenheid van de beurs waren 
de winkels extra bevoorraad en dus konden we er wel wat levensmiddelen kopen. In het 
restaurant ontmoetten wij naast veel Hollandse inkopers van levensmiddelen tot meubelen ook die
uit de rest van Europa en uit Azië.  

De Leipziger Messe was de grootste beurs van Europa en vele landen, o.a.ook uit Amerika 
en Australië stonden daar met een eigen paviljoen met speciale producten uit hun land. Men kon 
het niet bedenken of het was er te koop.

Amerika was er met een complete sigaretten productiemachine in vol bedrijf. De 
vervaardigde sigaretten werden uitgedeeld.

Er was een compleet boerenbedrijf te zien inclusief de koeien. Daar werden melk- en 
kaasmachines gedemonstreerd.

Dagenlang doolden wij er rond op zoek naar voor ons geschikte handel. Heb je iets 
gevonden dan begint pas de moeilijkheid het te kopen. De fabrikant zelf mag geen prijs noemen of
iets verkopen. Alles loopt via een Staatsorganisatie. Onderhandelen over de prijs en 
leveringsvoorwaarden loopt dan via de exportmanager en de agent van het betreffende land, 
nadat de fabrikant een ontmoeting met deze mensen heeft geregeld.

Eenmaal alles geregeld over de te kopen waar, kunnen de goederen worden geleverd. De 
rekening echter wordt opgemaakt door de Staats export organisatie aan wie ook het geld moet 
worden overgemaakt.

Deze reis heeft onze ogen geopend hoe te reilen en zeilen in een Oost-Europees land. Veel 
hebben wij deze eerste reis geleerd. Het was niet eenvoudig zaken te doen met de destijds 
communistisch geregeerde landen achter het ijzeren gordijn.



Op deze eerste reis hebben we ondanks alle moeilijkheden toch nog zaken kunnen doen. 
Wij kochten er 200 aanhangwagentjes, 1000 opvouwbare campinggastoestellen, 2000 
vloermoppen zonder steel en 1000 autoachterlichten.

Hoe alles met deze handel verder verliep de volgende keer meer.


