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Eindelijk is het zover!
Hier ligt dan vóór U de eerste uitgave van onze vereniging. Het heeft lang
geduurd maar het ontbrak aan voldoende copy. Of het een periodiek zal gaan
worden of niet, hangt af van de reakties en de belangstelling die hiervoor
za 1 zijn.
Wij, als bestuur, zien een dergelijk blad niet alleen als een info voor de
leden maar ook als een info van de leden voor de leden.
Als U een leuk artikeltje over Sliedrecht in Uw bezit hebt, kan dat via dit
blad aan de leden doorgegeven worden.
Begin van het vorige jaar is er een wedstrijd uitgeschreven onder get motto
"Wie schrijft er een "oud" verhaal over een gebeurtenis in Sliedrecht" en
"wie maakt de mooiste foto van historische "dingen" die in het huidige Sliedrecht
nog te zien zijn" ?
Er zijn uiteindelijk drie mensen in de pen geklommen en van één van deze drie,
n.l. van C.J. van Rijsbergen, vindt U zijn verhaal in dit blad.
Wat de foto's betreft is er door de fam.Smit uit de Adm. de Ruyterstraat een
prachtige serie foto's gemaakt van allerlei historische bezienswaardigheden
in Sliedrecht; geprobeerd zal worden om een paar van deze foto's in dit blad
a f te drukken. (is helaas te duur)
Het zijn jammergenoeg een gering aantal deelnemers geweest, die aan deze wed-
strijd hebben meegedaan. We hadden er meer van verwacht om op die manier een
bundel verhalen en een Sliedrechtse "fotoreportage" in ons bezit te krijgen.
Niettemin blijft het gashendel op volle kracht vooruit staan en willen wij ook,
als bestuur, resultaat zien om op die manier meer mensen in de werkgroepen te
krijgen. In iedere werkgroep draait het om twee of drie mensen. Dit is gewoon
te weinig!
Nu weet ik wel dat we geen professionele instelling zijn en dat is ook helemaal
niet de bedoel ing maar als U als leden met wat meer gegevens over Sliedrecht
aan komt dragen, kan het bestuur dit doorgeven naar de werkgroepn, die dit zeer
zeker niet in een onderlosser zullen wegspoelen.
We moeten voorkomen, dat we een baggermolen worden zonder emmers; de prut moet
erin kunnen, anders halen we niets boven!
Met de historische verenigingen in de Alb1asserwaard zijn we tot een streek-
verband gekomen. Zo om de drie of vier maanden komen we bij elkaar om van ge-
dachten te wisselen over de activiteiten die ontplooid worden. Aan drie acti-
viteiten wordt momenteel gezamenl ijk gewerkt:
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a. aan een historische fietsroute door de Alblasserwaard.
b. aan een streekarchief, waarbij geprobeerd gaat worden om alle gemeente-

archieven op een centrale plaats te bewaren.
Bij het spitten in een archief van een bepaalde gemeente bI ijkt dat in het
archief van een andere gemeente bepaalde aanknopingspunten gevonden kunnen
worden; als nu alles op een punt bij elkaar is, vergemakkelijkt dit bepaalde
onderzoeken.
c. geprobeerd gaat worden om gezamenl ijk een visserij-tentoonstelling op

te zetten.

Ik hoop tenslotte dat we op de a.s. jaarvergadering veel leden met hun huis-
genoten mogen ontmoeten en omdat in de praktijk gebleken is dat een film erg
veel mensen trekt, willen wij U na de pauze een film laten zien over de water-
noodsramp in 1953.
Laat Uw portemonnaie deze avond niet thuis want we hebben nog iets leuks voor U

in petto.

Veel leesplezier met deze eerste uitgave en ik reken op veel kopie om
mettertijd de 2e editie bij u thuis te bezorgen.

--------------------------------------
Netten's Wijnhandel

VOOR BRUILOFTEN ENZ.
GRATIS GLASWERK

TELEFOON 169. SLIEDRECHT

w. van Rees

U kunt' nog keus doen uit I
een grote voorraad BECHT
en DIJSERINCK I
Haarden, Kookhaarden !

Kookkachels

C 82 - Telefoon 3M
SLIEDRECHT

in prijzen van resp.
t 227.50. f 265.-, t 79.-

. I

A. Hoevens
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DE MERWESTREEK

1110'

Hoe Sliedrechts vroede vaderen
Gémeente-belangen· behartigen

BIJ WAT SNUFFELEN in oude papieren kreeg ik een paar vergeelde schriften in mijn'
handen. In deze schriften stonden enige in het jaar 1906 met de hand geschreven artikelen
van Jan de Landgraaf, een jongere. broer van mijn moeder en een oudere broer van wijlen
wethouder A.W. de Landgraaf van Sliedrecht. Een van die verhalen droeg het bovenstaand
opschrift. Daar ik al meer dan een kwarteeuw aan de perstafel de vergadering van de
Sliedrechtse raad bijwoon, was ik terstond zeer belangstellend. En, ik heb genoten van het
beschouwende verhaal. Ik heb de indruk, dat de schrijver alleen' voor zichzelve zijn ge-
dachten te schrift had gesteld. Hoe het ook zij, het is mijns inziens een artikel waard, om.
het nu - ruim 70 jaar later - te publiceren. Het geeft een beeld van een Sliedrechtse raads-
vergadering uit het jaar 1906, waarbij de schrijver ook de vroede vader zelve onder de loep
neemt. Van enkelen zijn hun namen terug te vinden in de namen van een plein en enkele
straten op de buitendijkse uitbreiding van onze gemeente. De schrijver heeft zijn gedach-
ten geboekstaafd in de oude spelling van De Vries en Te Winkel, in welke spelling wij ook
het artikel publiceren. Wijlen de heer De Landgraaf moet het betrekkelijk kort voor zijn
dood geschreven hebben. Hij stierf op een leeftijd van nog geen 20 jaar aan de toen zo ge-
vreesde ziekte, in de volksmond de tering (t.b.c.) genoemd.
De schrijver heeft in zijn artikel niet alle raadsleden uit die tijd genoemd, reden waarom ik
de hierbij ontbrekende opsom. Naast de hierna in het artikel genoemden, waren dat A.F.
Meijer, K.A. 'Kievit van Haaften en P. Visser Gzn. Het college van Ben W werd gevormd
door burgemeester S.E. Ypeij en de wethouders IJ.J. van Wijngaarden Pzn. en J.L.A. van
Haaften. .' .

C.T.
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HET IS MAANDAGAVOND 29
October van het jaar 1906. Als
gewoonlijk hadden we van onzen
gemeente-concierge een convoca-
tie-biljet ontvangen , waarop de
vergadering van den Raad was uit-
geschreven op genoemde datum
en als geregelde bezoekers dier
vergaderingen maakten we ons dus
op tot een bezoek aan het Raad-
huis. We traden het Raadhuis bin-
nen en spitsten ons reeds bij voor-
baat op de zitting, die blijkens het
biljet vrij belangrijk beloofde te
worden.
Na een klein half uurtje wachtens
(men houdt er bij ons niet een
prinsenkwartiertje, doch een prin-
sen-halfuurtje op na) gaat de schel
en komt de concierge met een ge-
wichtig: "De vergadering is open-
baar" ons berichten, dat het den
vaderen behaagt ons kennis te
geven, hoe zij onderling de belan-
gen van het door hen vertegen-
woordigd Sliedrecht ter hand ne-
men. Bij ons binnen treden blin-

.ken ons veertien ernstige gezich-
ten tegen. Twee leden (namen blij-
ven buitenspel) schitteren als ge-
woonlijk door afwezigheid. Zo
tusschen haakjes wil ik even op-
merken, dat ik van mening ben,
dat die twee heeren aan de Slie-
drechtseburgerij een weldaad zul-
len bewijzen als zij zich niet meer
herkiesbaar laten stellen. Een

.keertje thuisblijven, nou enfin, dat
is wel enigszins deftig. Maar van
de tien zittingen er negen wegblij-
ven, dat is toch al te kras! .
Doch ter zake. Onze burgevader,

'. het zilveren eereteeken om den
hals en geflankeerd door twee

. wethouders opent plechtig de
z,itting en verzoekt voorlezing der
fl()tu1en. TerWljr 'w.ij··onzeisecre-
taris dit vrij vervelende werkje la-

ten opknappen, willen wij onze
vroede vaderen in oogenschouw

.nemen. Wij die reeds geruime tijd
'de zittingen geregeld bijwonen,
wij hebben zo onzen Lizondere
dunk van alle leden. Zoo heb je
b.v. ons geacht lid:

DOKTER P. LANGEVELD. Een
vrij vlot spreker, die, als hij een-
maal begint zenuwachtig deftig
doorraffelt, inmidels de voor hem
liggende stukken voortdurend
door de handen laat gaan, of wel
met zijn zakdoek onophoudelijk
zijn gouden bril afwrijft. Lang-
zaam aan beginnend, dan meer
met verheffende tenslotte met
driftige stem en gebaren, afgewis-
seld door de nodige hm's, aan zijn
mening omtrent een of andere
zaak uiting geeft. Hij geeft duide-
lijk te kennen, dat hij gaarne zich
zelf hoort spreken. (ik weet niet
hoe het met U is, maar luidjes, die
Zo graag zichzelven hooren, die
eh .... hoor ik liever niet).

J. de Landgraaf

MENEER A. PRINS Thzn, een ge-
niale kop, die gemakkelijk spre-
kend zoo'n gevoel van joviale wel-
voldaanheid over' zich heeft, die

;voorhem inneemt en, het zij hem
tot eer, zijn mening niet onder
stoelen of banken steekt, hoewel

·wij nog al eens vaak van meening
verschillen. Overigens een raads-
lid, die zijn partij tot eer strekt ..
Volgt:

MENEER P. RIJSDIJK, een
dubbel overgehaalde antirevolu-
tionair , doch die de baas is van het
hele spul. Maakte aanvankelijk de
heer Rijsdijk zijn prot?coll~n
thuis in orde om van papier zijn
denkwijze kenbaar te maken, ge-
lukkig (we zeggen gelukkig, want
dit hoort o.i. zoo dien mogelijk)
gelukkig is hierin eenige verande- .
ring gekomen en is hij thans zoo"
ver gevorderd, dat hij zich kan
doen gelden als één der besten der
sprekers uit den raad. En hij heeft
niet voor niets zijn stemorganen
ontvangen, althans geen enkel
riliidsTIodie"hem in het spreken
evenaart. En als dan de voorzitter
vraagt of iemand het woord \,e~-
-Iangt 'over een of andere questie,
dan klinkt het deftig uit zijn
mond: Ja, meneer de voorzitter,
meneer de voórzitter, meneer de
voorzitter. Ziehier de aan-

'.'hef van des heeren Rijsdijks
.speeches. 't-Is werkelijk curieus!
Doch met dat al is-de neer RiJSdIjk
een der weinigen, die ruiterlijk

·voor hun' zienswijze durven uit.
komen, ook al haalt hij zich het
ongenoegen des voorzitters mee

·op den hals (straks zal dit
wel blijken). Krijgen we dan:

DE HEER J.T. VAN DONGEN,
een trouw bezoeker, die als hij
spreekt in tegenstelling met ge-
noemde heeren, altoos zacht,
kalm en gematigd optreedt. Overi-
gens een respectabel lid, wien, ge- .
tuige zijn trouw bezoek, het ernst
is met zijn lidmaatschap van den
raad.

DE HEER L. VOLKER AZN, een
stroeve figuur, die bijna nooit
spreekt. Bij het houden van hoof-
delijke stemming krijgen we een
hol "voor" of "tegen" te horen.

Hij denkt zeker aan he.t g~lden
spreekwoord: spreken IS' zilver,
doch zwijgen is goud. Nu als men
slechts enkele miljoentjes heeft
te verteeren, is het begrijpelijk,
dat het goud een eereplaats in on-
ze huizen bekleedt. Zelfs zóódanig,
dat het op de raadzittingen niet is
af te schudden. Althans zo ver-
klaar ik .met mIJn lekenverstand de
houding van den heer Volker in
den raad. Hierna krijgen we :

DE HEER e.M. VAN REES, een
typische kerel, die ons reeds een
lach om den mond brengt, wan-
neer hij het woord. vraagt, want
dan komt zoo onwillekeurige de
booze gedacht bij ons op: welke.
onzin zal de heer Van Rees nu
weer uitkramen. Spelend met het
potlood tusschen de vingers, de
lippen,onopllOudeJij~ met de tong
.bevoehtigend en af'ten toe stotte-
rend, uit hij zijne gedachten en die
komen dan zoo gebrekkig tot zijn
recht (hij gevoelt het geloof ik zelf,
althans zijn oogen schieten dan
schuw door de raadszaal) dat hij
de heele kluts kwijt raakt en drie
à viermaal hetzelfde zegt. Af en
toe doet hij wel geestige zetten,
doch globaal genomen gelooven
wii, dat hij beter zou doen, als hij
er het zwijgen maar toe deed, dan
zou het aantal bokken, dat hij
reeds bij massa's heeft geschoten
enorm verminderen en liep hij niet
de .'kans om, zoals thans uitge-
lachen te worden door zijn ge-
wichtige ambtsbroeders. Volgt:'

DE HEER JOH. KRAAIJEVELD,
een lid, die het zich ook niet bi-
zonder druk maakt. Zoo af en toe
schiet hij eens uit zijn slof, en,
zeker meenende, dat het wel weer
kan gaan, dommelt hij dan weer
geruime tijd in. Overigens niet on-
sympathiek. Dan volgt als het
ware:

DE HEER J.L. VAN HAAFTEN,
een boerachtige verschijning, 'die
we gevoeglijk de naam van zwij-
ger kunnen toedichten", jIitgeslo-
ten het bekende. "voor" oK "te-
gen", is het, als de heer Van Haaf-
ten nu eens spreekt, de .... eerste
keer. Of hij soms bij het opgaan
naar den raad vergeet zijn tong
mee te nemen, of wel dat hij
meent, dat hij zijn deftige per-
soonlijkheid te kort do~t d?or te
spreken in tegenwoordigheid der
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pers, of dat hij denkt zich een on-
vergeeflijke zonde op den hals te
halen, door maar eventjes zijn wel-
sprekendheidssluizen te openen,
Joost mag het weten, maar een
feit is het, dat hij nimmer spreekt
en dat hij, met de handen op tafel,
stijf als een beeld, tusschen zijn le-
venslustige broederen een bespot-
telijk figuur maakt. Hij kan beter
uit de kou blijven om zich thuis
te oefenen in ....stilzwijgen. Als
men nog eens een zwijgers-vereni-
ging opricht, zal ik den heer Van
Haaften beslist aanbevelen als pre-
sident. Aan de beurt is:

DE HEER H. DEN HARTOG, de
zogenaamde arbeidersafgevaardig-
de, altoos enigszins onrustig op de
zittingen. We kunnen dit gevoeg-
lijk toevoegen aan zijn nog jonge

lid zijn van denraad. Voor een on-
bekende zou hij echter eer tegen
als vóór zich innemen. Echt een
veel te driftig spreker. Naast het in-
slikken van een aantal woorden,
spreekt hij zich zelf voorbij. Hij
valt echter niet tegen. De demo-
cratie hecht zich weliswaar slechts
'aan zijn jas. Een uur in regen of
zon en het is er af. Doch. we ma-
ken ons sterk, dan Den Hartog be-
ter zal worden. De tijd zal het le-
ren. Hedenavond mochten we
weel een beetje vooruitstrevend-
heid bij hem constateren, inzake
de onderwijzersquestie. Dit strekt
hem beslist tot eer. .

DE HEER IJ. J. DE JONG, een
allemansvriend, ziedaar de beste
beriamingvoor dit achtbaar raads-

lid. Hij gaat echter mank aan een
lastige manier. Inplaats van zelf
met behulp van overige leden
eventueele zaken pasklaar te ma-
ken, is hij er steeds op uit commis-
sies te willen benoemen of, B ènW
dit op te dragen of Ben W dàt op
te dragen. Overigens maakt hij .den
indruk van te zijn een zeer conse-
quent persoon van kalme berus-
ting, dat niet onaangenaam is. Hij
gebruik vaak een woord dat te pas
komt en hij is in 'geen geval de
minste onder zijn broederen. Als
slot nog:

BURGEMEESTER EN WETHOU-
DERS. De voorzitter is een ver-
schijning, die op het eerste gezicht,
zich doet kennen als de man der
wet. Van zijn streng gelaat spreekt
een onverbiddelijkheid, een zich
stript richten volgens de letter.
Zijn vaak overdreven wettisch ge-
drag speelt hem nogal eens parten
en doet hem mank gaan. zowel in
letterlijke als in overdrachtelijke
zin, aan een aanstellerigheid, die
vaak bespottelijk is en dat de
Raad hem danook nog al eens
voor de voeten werpt. Zich volko-
men bewust van zijn rol die hij
speelt als vader derSlledrechtse
burgers, zit hij daar in het eerge-
stoelte en overziet met een altoos
ernstig gezicht de schaar dergenen,
die hem. bijstaan in het bestuur
onzer gemeente. Als ik er nog aan
toevoeg, dat de beide wethouders
zijn een paar deftige, liberale
waarheidsbekleders, die in hun
functie vrij goed op hun plaats
zijn, dan ben ik klaar met de be-
schrijving van het troepje leden,
dat tegenwoordig was op bewuste
zitting.

Inmiddels zal de secretaris zijn no-
tulen wel voorgelezen hebben en

zal ik dus een overzicht gaan ge-
ven van bedoelde vergadering.

Na de behandeling van enkele in-
gekomen stukken, die ik hier ach-
terwege laat, omdat zij niet van
het minste gering zijn, komt aan

.de orde de verhooging der jaar-
wedden van de burgemeester, de
secretaris en de gemeenteontvan-
ger. Gedeputeerde Staten stelden
voor de respectieve salarissen te
verhoogen met f. 500,-, f. 300,-
en f. 200,-. B en W stelden voor
er f. 200,-, f. 200,- ent lOÖ-,~
van te maken. Een en ander met
het oog op onze toch niet florisan-
te gemeentefmanciën. De "spul~,
lenbaas" kon zich echter niet met
dit voorstel vereenigen. In aanmer-
king genomen het feit, dat hij is
een bizonder gewichtige persoon-
lijkheid, meende hij wel op
f. 500,- verhooging aanspraak te
mogen maken en zijn salaris gelijk
te maken met een Kamerleden-
traktementtje. Of-ie het verdIenT
nu ja, daar kun je altoos niet na~
vragen. Hij bezoekt dagelijks het
gemeentehuis, teekent wat stuk-
ken enz. en dan is een salaris van
f.2000,- toch niet te veel voor
een dergelijke inspannende arbeid.
Ik vind het dan ook niet mooi van
de wethouders om hem slechts
f.200,- verhooging te willen ge-
ven, de man moet toch eten en
heeft toch ook te zorgen voor zijn
huishouding. Edoch, ze waren er
tegen en, trots protest van hun
chef, hielden ze hun woord ge-

Van 1853 tot 1923 het Raadhuis.

6



stand. Het was voor de voorzitter
echter een slechte avond. Bittere
pillen werden hem te slikken ge-
geven en ik ben er vast van over-
tuigd, dat hij minstens een week
aan maagzuur zal laboreeren. In-
derdaad al krijgt hij zijn 500 pop
in een volgende .zitting , dan heeft
hij ze zuur verkregen. De neer
Rijsdijk zei hem de waarheid op
een manier, die hem lang zal heu-
gen! U moet, ald~_~2reker, "de
klachten van den Raad wat meer
ter harte nemen en_\! .I!.iet altiM
beroepen op de qualiteit van po-
litiehoofd. U moet meer gevoelen,
dat u is de burgervader. Op die
manier is u zelf en niemand anders
de oorzaak van de slecht kloppen-
de geschiedenis. Gij handelt met
onderscheids des _persoons. Ie-
mand in laken ontvangt u, doch
iemand in· pilo wijst u van den
hand. Gij moet leeren de zaken
wat meer door eigen bril te bezien
en u niet altoos door anderen te
laten voorlichten"!

Een prachtig compliment, niet
waar? Op die wijze door een raads-
lid de 'les te hooren lezen is een
kostje, dat wel wat zwaar op de
maag des burgemeesters zal zitten.
De heer Prins, gul als altoos, waar
het betreft uit andermans zakken,
motiveerde zijn stem voor de ver-
hocging door te zeggen, dat ze het
in Den Haag beter weten of de
burgemeester het al of niet ver-
dient. Zeer terecht protesteerde
de heer Den Hartog tegen deze
uitspraak. Spreker Tmeende, dat
Ged. Staten zeer weinig weten van
gemeenteadministratie. Hij achtte
de onderwijzersquestie urgenter.
Reeds enkele weken wachten wij
op het prae-advies van B en W,
het blijft echter steeds weg. Spre-
ker stelt voor de salarisregeling
van den burgemeester enz. uit te
stellen en eerst die der onderwij-
zers ter hand te nemen. Doch kun
je begrijpen! De broeders-proleta-
riërs kunnen nog wel wat wachten,
doch niet onze burgemeester.
Eerst menschen, dan ... Het voor-
stel Den Hartog werd verworpen
met 8 tegen 4 stemmen.
De heer De Jong, die zeker een
eind aan de zaak wilde hebben en
meende, dat wij er wel een burge-
meester van f. 2000,- op na kun-
nen houden, diende een voorstel
in overeenkomstig de wil van Ge-
deputeerde Staten. Voor, tegen,
tegen, voor ....enz. En als slot: 6
stemmen voor en 6 tegen. Uitstel-
len dus tot een volgende zitting,
op Maandag 12 November. Tot
zoolang leven de betrokken perso-
nen tusschen hoop en vrees.
Een niet minder gewichtig onder-
werp was _een voorstel van B en W

"tot stratbaarstelling van het bu-
rengerucht maken en lastig blaf-
fende honden in de voor de nacht-
rust bestemde tijd". De heer Rijs-
dijk doet zijn waarschuwende
stem tegen dit onzinnige artikel
luide weerklinken en doet dit op
een wijze, die de gansche zaal doet
dreunen van lachen, op het mo-
nient althans, want bij nadere
overweging komen we tot de con- ,
clusie, dat het geheel. toch een
flauwe mop was. Doch als variatie
op het oude thema, wilde het
eerste .gezegde op het eerste oogen-
blik er wel in. Ik zal zijn woorden,
niet herhalen. Het "is de meeste
uwer toch wel bekend. Bovendien
is het thans aanhalen van ,,Maart-
sche .Katten" en "porselein-schip-
pers" m.i. hier minder op' zijn
plaats. En .... , alsof het afgespro-
ken werk was, ook thans staakten
de stemmen ..

De behandeling der instructie voor
den armenbezoeker willen we
overslaan, al wil ik toch even op-
merken, dat er over art. 4 drie
kwartier werd geredeneerd en men
het tenslotte maar ongewijzigd
aannam.
Bij wijze van dessert kwam het Ge-
meen tehuis ter tafel. Des te meer
men hierover denkt en spreekt
en hoe vaker we hierover de mee-
ning van den raad vernemen, des
te sterker wordt ons geloof, dat de
heeren spijt hebben dit zaakje te
hebben aangevat. Doch waaron dit
niet ridderlijk erkend? Waarom
handhaaft de heer Prins dan niet
zijn motie tot intrekking van het
raadsbesluit? Als men den tijd
neemt dat deze zaak reeds aanhan-
gig is, de terreinen. die voor den
bouw werden genoemd. en men
dan weet, dat men thans nog ver-
der terug is, als toen men begon,
dan vragen we ons af: Zijn hier nu
de vroede vaderen aan het werk,
of een troepje jongens, die vandaag
zus willen morgen zoo. Het zou
belachelijk wezen, als het niet zo
ongelukkig was, dat we in derge-
lijke handen onze belangen zien
neergelegd. De heer Rijsdijk wilde
bouwen op de Stationsweg, even-
als de heren Kraaijeveld en Van
Dongen. De heer Prins is hiertegen
en verdedigt met kracht de plaats
van ons kerkhof, dat hiervoor
voor een klein gedeelte zou moe-
ten worden opgegraven. Boven-
dien, het scheelt SLE€HTS het
luttele bedrag van f. 15.000,- met
het bouwen aan den dijk. Lang
werd er geredeneerd met het re-
sultaat, dat de heer De Jong ~ de
commissiebenoemer - voorstelde
een commissie te benoemen, die
uitzoekt naar een geschikt terrein.

En hierna was deze bizonder ge-
wichtige zitting geëindigd en gin-
gen wij aan het werk om het ge-
achte publiek het gesprokene ken-
baar te maken.

JAN DE LANDGRAAF·

Sliedrecht, November 1906.

P. Rijsdijk, raadslidvan 1899 tfm
1932 en wethouder van 1921 tlm
1931.

A. PrinsT.Hzn, wethouder van
1897 tlm 1899.

J. Kraaijeveid Pzn. raadslid van
1901 tlm 192.0 en van 1923 tlrn
1926, wethouder van 1923 tlm
1925.
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S.E. Ypeij, burgemeester van 1895 tlm 1916. i.A. Drijber, burgemeester van 1917 tlm 1931.

CM. van Rees, raadslid van 1898
tfm 1921, wethouder van 1919
tlm 1921.

Film over "Sliedrecht in het begin van de jaren 50".

Op veIer verzoek zullen we nog eens de film draaien die door de harmonie-
vereniging "Crescendo" is gemaakt in het begin van de jaren 50 en waarop
beelden te zien zijn van Sliedrecht vanaf "de kaoi tot de Rosmeule".
Op onze allereerste leden avond hebben we deze film toen vertoond in het
Rode Kruisgebouw. Omdat er geen geluid bij deze film is, waren we bang dat
het een saaie film zou worden, maar gelukkig werd er door de aanwezigen
voldoende commentaar geleverd om te weten wie en wat je op de film zag.
Maandag 9 april hebben we de kleine zaal in de Bonkelaar gereserveerd.
Om 20.00 uur begint Piet Gort met een lezing over de geschiedenis van de
Grote Kerk.
Om 21.00 uur zal de film afgedraaid worden.
Ook dit keer hebben leden en hun huisgenoten gratis toegang en bedraagt
de toegangsprijs voor niet-leden f. 3,--.
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Dit verhaal is ingezonden door de heer C.J. van Rijsbergen,
Rembrandtlaan 438.

EEN BERGING TE BAANHOEK

Het zal zo ongeveer een vijftig jaar geleden zijn wat ik ga vertellen.
Het gebeurde op de rivier schuin voor ons huis. Het was herfst.
's Morgens kwamen wij uit bed en hoorden dat er iets bijzonders was
gebeurd. Er was namelijk een motorschip gezonken. Inderdaad zagen wij
op de rivier een boei met een vlaggetje, als teken waar het motorschip
gezonken lag. Dat beloofde iets aparts. Die dag zagen wij een bok, die
gesleept werd door een motorbootje. Al eerder hadden wij gehoord dat
er geen slachtoffers te betreuren waren. Wel hadden we de dekknecht in
een roeibootje heen en weer zien varen om te dreggen. Laat hij er nu
in slagen z'n fiets omhoog te halen !!!!

Die dag ging er een duiker omlaag. Een machtig gezicht voor zulke
broekjes als wij waren. Het leek wel zo'n monster uit het een of ander
griezelverhaal. We zuchtten van verlichting toen hij weer boven water
kwam en zijn helm werd losgeschroefd. Toen bemerkten we dat dit monster
toch een gewoon mens bleek te zijn.
Die bok had houvast en langzaam zagen wij de katrollen draaien en wat
kwam daar langzaam aan boven water: de motorschuit. Dit bleek een heel
doodgewoon peeënschuit te zijn. Dit beestje werd langzaam naar het
werfje van Hans v.d. Grijp gesleept en daar op het zand neergezet. Wij
konden het zo goed zien, want wij mochten van Gerrit v.d. Wiel de
fietsenmaker alles in z'n schuurtje volgen. Dat deden we dan ook met
graagte. Later waagden wij ons bij de schuit als Hans v.d. Grijp er
niet was, want als die boos was, kwam er wat onder die grote snor van
hem vandaan. We gluurden door de ruitjes van "de machinekamer", de
motor was niets meer dan een automotortje. De schuit werd leeggezogen.
Op die dag of de dag daarna werd de schuit bij opbod verkocht. Schipper
was bepaald niet verzekerd. Het bergingsgeld moest er toch uitkomen •••
Daar zou de opbrengst van de schuit voor zorgen.
En wat deed de Baanhoekse gemeenschap? Och ze waren wel ruwen hadden
het zelf (het was in de crisisjaren) ook niet breed. Zeg maar gerust
arm. Toch lieten zij zien, dat op z'n tijd Baanhoekers mensen waren,
die hun hart op de rechte plaats hadden.

9



Wat ik mij ervan herinner, ik was nog maar een jochie, was
als volgt:
De notaris met de klerk waren aanwezig. De schuit zou bij opbod
verkocht worden. "Odderjon de Kriek" liep tussen de grote groep
mensen door met een ijzeren staaf. Z'n woorden, waarvan er een
heleboel niet in "Van Dale" staan, zullen wij niet herhalen.
Ook niet die van Hans v.d. Grijp. Maar aan duidelijkheid lieten
ze niets te wensen over. Het kwam hierop neer dat als iemand een
bod durfde te doen, kon hij rekenen op een pak op z'n
laten we zeggen broek.
Als illustratie zwaaiden ze beiden met zo'n staaf. Het eerste
bod was een rijksdaalder, door de schipper zelf gedaan; éénmaal,
andermaal; niemand bood hoger. Hoe bestaat het; het dreigement
had bepaald geholpen. Zo kwam de schipper weer aan zijn eigen
schip. En Odderjon, hoewel deze toendertijd niet tot de rijksten
behoorde (en wie was dat in die tijd?), hij zette z'n pet af,
gooide er een geldstuk in en hield een collecte. Velen betaalden
van hun armoe.
Dat is en was Baanhoek, mensen! Ruwe bolsters, zachte pitten.
De opbrengst weet ik niet meer, maar wel dat Jilles Guis de peeën
(bieten) nog heeft gekocht en zo het budget voor de schipper nog
verhoogde. Eigenaardig dat ik dit verhaal nooit meer heb gehoord.
Het zal toch niet gefantaseerd zijn? Er zullen toch meer getuigen
zijn?
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JAARVERGADERING

Uitnodiging voor de jaarvergadering, welke zal worden gehouden

op 27 februari 1984 in de kleine zaal van de Bonkelaar.

Aanvang 20.00 uur.
Voor

Bloemwerk
Daar

MOSTERT
Agenda:

TEL.30i
SLIEDRECHT. C 11

1. Open ing

2. Ingekomen stukken en medede 1ingen

3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 18 april 1983

4. Verslag van de secretaris over het jaar 1983

5. Verslag van de kascommissie

6. Financieel overzicht van de penningmeester

7. Verkiezing kascommissie

8. Bestuursverkiezing wegens periodiek aftreden van 2 bestuursleden:

Mevr. J.Sonneve1d-Boogaard - herkiesbaar

Hr. H. Ge1derb1om

Hr. Ge1derb1om stelt zich niet herkiesbaar; 1iefhebbers voor een

bestuursfunctie kunnen zich bij één van de bestuursleden aanmelden.

9. Suggesties en wensen van de leden

10. Rondvraag

11. Sluiting, waarna pauze

12. Vertoning van de film "De Watersnoodramp van 195311•

HEWnoepfo·
YANDEWEÊK
met ktnderverrassinq,

voor slechts 10 cent. bij
aankoop van f 2.50 aan
De Gruvter-arrtkelen,

DEGRUYTER
11



Een ieder, die op zijn I
Zolder opruimÏlig. wil
houdent komt natuurlijk
eerst naar

J. v. d.ZWAAN
TE KOOP:

Stoelen, Keukentafels, Lllt-
trektafels. 2 mooie Club-
Fauteutls, Haarden,
Fornutzea.: '4 z. g, a. n,
Clubstoeltles. enz enz. enz.
Tevens 150 Weckflesschen
te koop, alle maten.
1 paar nieuwe Lieslaarzen
(gummi).

Komt U eens kijken,
dat kost U niets.

J. van der Zwaan
Magazijn A 640, Woonhuis
Dijkstraat 52, Sliadrecht

Conductrice
gevraagd wegens
ziekte.

r
N.V. E.s.O.O. C 142

Sliedrecht

Net persoon
vraagt WERK

AVONDUREN.
Brieven no. 456'

van dit blad

IN DE

Bureau

Schaatsen-
RiJders
en
.RiJd~ters

GESLOTEN
garen, Cigaretten, Shag en·1 S. H. DEN HARTOG I
T~bakSdozen, Aanstekers, A 664 SLIEDRECHT TEL. J42
PIJpen enz.

SI GAR ENMAGAIIJN
,,'tCentrum"

is
Het Roockers Paradijs.

Ruime sortering Tabak, Si-

B. van Rijsbergen
Kerkbuurt B 266, Sliedrecht

IHet waschprobleeml
van Uw baby hebben wij'
.voor U opgelost.

Zoo luist ontvangen het
nieuwste

AMERIKAANSCHE
opvouwbare rubberbad.
Komt U eens kijken .. 1
Het verplicht U tot niets

Waarheen?

Nederveen
Gedipt Drogist
CIOS, Tel. 375

Volgens de radio-berichten van heden (Donderdag)-
och tend, zal de vorst nog aanhouden •

Onze voorraad SCHAATSEN vermindert zienderogan.!
Enkele maten zijn zelfs reeds uitverkocht; Vooral de
stalen schaatsen zijn In trek .

wnrtr in de komende dagen nog genieten, koopt dan
direct. Het zou jammer zijn, als wij U moesten teleur-
stellen.

.DEMEE~
IJZERHANDEL EN HUISHOUDMAGAZIJN

Momber: "INTERNATIO~AL"
Aanvang
nieuwe lessen
a.s. Woensdag 15 Sept. in Thalia (boven)
A Beginners ·van 7-9 uur
B Gevorderden van 9-11 uur
C i. v. Medal-Test en Wedstrijdcursus

{(lrl
Op onze lessen 'SAMBA etc. Privé-lessen dagelijks

Wegens Israëlitisch Paschen zijn wij

ZATERDAGAVOND 5 APRIL en
VRIJDAG 11 APRIL

Gevraagd:

2 carrosseriebouwers
Adres: W. H. van Houwelingen,

• Carrossertefabriek, Sliedrecht
- .-

THALIA THEATER
TELEFOON 159

Zaterdag 7;30 uur, Zondag 3 en 7.30 uur, Maandag, Dinsdag
en Woansdag 7.30 uur.
OP VELER VERZOEK NOGMAALS

DE BESTE JAREN
VAN ONS LEVEN
De beste film VBn het jaar, met Myrna Loy, Frederic March
Dana Andrews, Teresa Wrlght, Haraid RusselI.

De Beste Avond van Uw Leven beleeft U bij "De Beste
Jaren van ons Leven".

Prijzen der plaatsen: Zaterdag en Zondagavond front balcon
f 1.70. Zij-Balcon f 1.40, 2e rang f 1.20, 3e rang f 0.80
ZOl)dagmlddag, Maandag, Dinsdag en Woensdag front balcon
f 1.35, zlj-balcon f 1.10. 2e rang f 1.00, 3e rang f 0.55.

Plaatsbespreken dagelijks val) 3-5 nur. ook telefonisch

ouds het bekende adres
voor PRIMA

CONSUMPTIE.IJS
is en blijft
Eerste Sliedrechtsche Ijs-Onderneming
Hygiënische bereiding met de nteuwsae machines el)
apparaten. Vlugge el) nette bediening.

Arie v. d. Zwaan's
CONSUMPTIE-IJS BEDRIJF
SLIEDRECHT

Stand wagen Wilhelmlnastraat en DIjkstraat 52

Van

Heden

versch gebakken schol
verkrijgbaar bij

T. C. V. d. Aa,
VISCHHANDEL. D 13, Sliedrecht
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Mèt de voorzitter, de heer van Rees, ben ik blij dat het dan
zover gekomen is dat we iets tastbaars van onze vereniging,
twee jaar na de oprichting, in handen hebben.
Een beetje van "de hak op de tak" zou een aardige benaming voor
deze uitgave zijn, evenals "te hooi en te gras", ware het niet
dat een ander (Rien Poortvliet) ons in deze titels is voorgegaan
en laten we eerlijk zijn, daarmee kunnen we ons nog niet verge-
lijken.
Wat we bedoelen is dat dit blad geen vast omlijnd thema heeft,
het biedt van alles wat; bestuurlijke mededelingen (ik heb er
bbk nog één); een verhaal van de vorig jaar gehouden "wedstrijd"
en wat krantenartikelen uit ons onvolprezen streekblad
"De Merwestreek". En daar wilde ik het even over hebben. Door
het ontbreken van "schrijverstalenten " in onze naaste omgeving
(ze zijn er ongetwijfeld, maar hebben zich nog niet aangemeld)
hebben we als compromis enkele o.i. leuke artikelen overgenomen
die reeds eerder gepubliceerd zijn in "De Merwestreek". Tevens
hebben we wat oude advertenties, van bedrijven die meestal niet
meer bestaan, maar toch leuke herinneringen oproepen, zo hier en
daar tussengevoegd in de hoop dat ook U dit kunt waarderen.
Het zult U net als mij vergaan als je een leuk en interessant
artikel in een krant of tijdschrift leest, wil je dat bewaren
"voor later".
In de praktijk komt het er meestal op neer dat de dubbelgevouwen
krant ergens op zolder in een doos terechtkomt, geel wordt, erg
breekbaar en op de vouwen later onleesbaar wordt.
Een m.i. betere bewaarmethoden pas ik de laatste jaren toe; het
bewuste artikel (meestal onhandig van formaat) wordt uitgeknipt
en in stukken gesneden. Op een blanco vel schrijfmachinepapier
(A-4 formaat) opnieuw in elkaar gezet en met "prittstift" (die
vlekt niet) opgeplakt.
Om het nog origineler te maken verklein ik de kop van de originele
krant (op de kopieermachine van sigarenmagazijn v.d. Berg) en plak
deze boven het artikel evenals de datum. We maken a.h.w. een nieuwe
"lay-out" op A-4 formaat.
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Van het geheel maken we een fotokopie (of meerdere voor vrienden
en kennissen) en ziedaar; het gehele verhaal blijft behouden
(mits in de goede volgorde opgeplakt) het wordt niet geel of
breekbaar en is gemakkelijk op te bergen.
Dit "knipselen" zoals ik het noem, is op zichzelf al een leuke
en goedkope hobby. Over allerlei onderwerpen kan je zo een leuke
verzameling opbouwen.Misschien ook iets voor U? De afgedrukte
artikelen uit "De Merwestreek" zijn ook zo tot stand gekomen!
Ook U heeft vast wel een oude krant waar iets leuks van te maken
valt, wij houden ons aanbevolen voor uw kant en klare kopie voor
de eventuele volgende uitgave, mits het met oud Sliedrecht te
maken heeft natuurlijk.
Tot slot nog even mijn bestuurlijke mededeling:
We zijn in januari weer met een nieuw verenigingsjaar begonnen,
als penningmeester (op de valreep) verzoek ik U vriendelijk de
contributie voor dit nieuwe jaar over te maken op onze bankre-
kening van de A.B.N. nr. 050.80.98.962 of op het gironummer
van de bank:1598.
De contributie is nog steeds vrijblijvend met een minimum van
f. 15,-- per jaar.
Er zijn nog 15 leden die hun contributie over 1983 niet betaald
hebben, ook hun verzoek ik dit nogmaals te doen.
Het bankrekeningnummer zowel als het gironummer is nu uiteindelijk
bekend.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?

H. Gelderblom.

DANSSCHOOL FRÉ VAN MEER
Dinsdag
IN THALIA.

29 April Verlengde Dansavond
_ AANV ANG 8 UUR. - Medewerking van

THE SWING PLAYERS
Kaarten verkrijgbaar Zaterdagavond 26 April van 8 tot 10 uur in
Thalla (Bovenzaal) en 's avonds aan de zaal.
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De Merwestreek

historie van
Baanhoek

jaar en verder waren er twee jongens,
Kome1is en Leendert resp. 4 en 2
jaar. Dirk Kriek had de herberg in
1833 gekocht van Joost Kalis die her-
bergier te Andel was. Hij is dus
slechts vijf jaar herbergier geweest.
Bij de herberg hoorde toen nog een
groot stuk grond waar later een
"stoep" in gebouwd is.

Het einde _van herberg "Den Engel~
SLIEDRECHT - Wie zich enigszins in de historie van Sliedrecht
verdiept heeft, kan weten dat Sliedrecht voor de Sint Elizabeths-
vlOed aan de zuidzijde van de Merwede heeft gelegen. Na de vloed
bleek Sliedrecht te· verrijzen aan de noordzijde. Op landkaartjes
uit die tijd staat naast de kerk ook een gebouw getekend ter hoog-
te van de Tolsteeg, in het ambacht Niemansvriend. Volgens de
meeste geschiedschrijverswas dit een tolhuis of een middeleeuw-
Se sterkte waar de _gravenvan Holland tol hieven. Later is het een
herberg geworden en heeft de naam gekregen""Den Engel".
De herberg .Den Engel" wordt in ou-
de geschriften veelvuldig genoemd.
Er heeft zich daar de eeuwen door
dan ook heel \Vatafgespeeld zoals dit
b.V. beschreven wordt in het boek
'van ir. W. Bos Jzn.: "Dorp van we-
reldvermaardheid". Het bouwwerk is
vermoedelijk in de zestiende-eeuw af--
gebroken: Een nieuwe "Engel" ver-
scheen echter op ongeveer honderd
meter stroomafwaarts. Voor die tijd
moet het echter ook al een imposant
bouwwerk geweest zijn. In de oudst
achterhaalde eigendomsbewijzen heet-
het dan 'ook "Een sterk en veel verbe-
terd huis" bekend onder de naam
"Den Engelenburg". Dankzij een uit-
voerig "Extrakt" uit 1845, kan een
tipje van de sluier worden opgelicht
van de rijke. historie van het gedeelte
Sliedrecht, dat vroeger - Niemans-
vriend heette en dat nu Baanhoek is.

Was het in het verleden bekend dank-
zij de herberg Den Engel, thans is de
Baanhoek landelijk nieuws geworden
dankzij . het eindelijk beweegbaar
worden van de Baanhoek spoorbrug
over de Merwede. De laatste herber-
gier van Den Engelenburg was Dirk
Kriek. Hij was getrouwd met Maria
Elizabeth Volker, die zeer waar-
schijnlijk een zuster was. van Adri-
aan Volker, de uitvinder van de zgn.
onderlosser, waarmee zijn bagger-
maatschappij een enorme .vlucht
heeft kunnen nemen.

Hij was _de grondlegger van een der
grootste bestaande baggerbedrijven.
Het huwelijk tussen Dirk Kriek en
Maria Elizabeth Volker heeft helaas
niet lang geduurd. De herbergier
overleed op 29 december 1838. Hij I
liet een vrouw met drie kinderen na. I
De jongste,_Jochebeth, was nog geen

1. Omstreeks 1600 moet het een
imposant gebouw geweest zijn.
Door het bepleisteren van de mu-
ren en de huidige bebouwing valt
"Den Engel" niet meer op.
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/ Stoep
Een stoep is iets karakteristieks van
Sliedrecht waarvan er vele geweest
zijn. Het is eigenlijk .een zijweg van
de dijk.
De tuin welke bij de herberg hoorde
was totaal 8 roeden en 50 ellen 'plus
een buitenerf (aan de rivietkant van,
de dijk) van 40 ellen. De jonge wedu-
we van de herbergier heeft er geen
mogelijkheid in gezien het enorme
pand als herberg tehandhaven. Her-
bergen en café's .waren in die dagen
de enige gelegenheden waar drank te
koop. was. Dergelijke gelegenheden.
waren er echter in die dagen ruim
voldoende. In de omgeving van Den
Engel moeten in die tijd nog drie
café's .hebben gestaan waarvan "De
Prins van Oranje" de bekendste is.
Aangenomen kan worden dat bij het
overlijden van Dirk Kriek de herberg
Den Engeijs gesloten.
Als de weduwe na 7 jaar besluit het
pand te 'verkopen wordt het, als.
woonruimte verhuurd. Het verhuren
van woonruimte-was in die tijd vaak
een bron van inkomsten voor de be-
ter gesitueerden. Iedere aannemer
van griend- en baggerwerken die zijn
schaapjes op het droge had, bezat
meestal wel enkele huisjes. Een van
de huurders die een gedeelte van de
Engelenburg huurde was de heer Jan
Luyt, chirurgijn, die met de weduwe
Kriek een huurcontract had afgeslo-
ten tot ongeveéréen jaar ria de ver-
koop. Deze huurovereenkomst moest
door de nieuwe eigenaar ,;gestand"
worden gedaan.
Later bleek dat de chirurgijn het
pand zelf zou kopen. Verleidelijk is'
het te veronderstellen dat de chirur-
gijn zijn praktijk in de Engelenburg
heeft uitgeoefend. ': Hiervoor zijn
echter geen aanwijzigingen of bewij-
zen gevonden. Wel wordt pas in 1884
in Sliedrecht een ziekenhuis geopend.
Waar de chirurgijn Jan Luyt heeft
geopereerd is niet met· zekerheid te .
zeggen.
De verkoop van de herberg. Den
Engel vond plaats bij inzet en afslag.
Een zekere Wouter van Haaften de
jonge (junior) aannemer van beroep
wist strijk: en trekgeld. te bemachti-
gen. Notaris Gerardus van Hattum las
voor de bijeenvergaderde menigte de
voorwaarden voor. Dit geschiedde,·
ten huize van Kors Crouwel, herber-
gier van beroep. Dé herberg Den
Engel werd dus verkocht in de gelag-
kamer van de naaste concurrent, De,
'zondagschool werd· er gehouden.
Een duidelijk bewijs van het school-
houden in Den Engel is de aanwezig"
heid van griffels welke een omwonen-
de in de moestuin achter Den Engel
heeft aangetroffen. Als 'ook het wes-
telijk; gedéelte weer bewoonbaar is'.
gemaakt ziet het er niet naar uit dat
het historische gebouw snel gesloopt
zal worden, of het moest zijn voor
de dijkophogingsplannen . van het
hoogheemräadschap.. .

Nhoewel zijn concurrent De Prins
van Oranje het als herberg langer uit-
gehouden heeft als bouwwerk, heeft
Prins van Oranje. Voor de rninderjari-
ge kinderen van weduwe De Kriek
tekende hun opa Philip Volker, den
oude, griendbaas van beroep. Voor
de weduwe tekende. met speciale
volmacht, Philip Volker, haar jonge-
re broer, ook griendbaas van beroep
zijnde. Deze twee zijn waarschijnlijk
dus de vader en oudere broer van
de later zo bekend geworden Adriaan
Volker. . ".
Er was blijkbaar veel belangstelling
voor de verkoping. Veldwachter was
Kornelis 't Hoen die als getuige ook
een handtekening onder het koop-

contract mocht zetten. Behalve de
veldwachter tekende ook als getuige
Jan Nederlof, aannemer van beroep.
De chirurgijn Jan Luyt was kennelijk
.bijzonder op het uitzicht van de ri-
vier gesteld. In 1873 verkocht hij het
oostelijk gedeelte van de Engelen-
burg. Een speciale bepaling werd op-
genomen, dat op het buitenerfnim-
mer enige uitzicht belemmerende
schoven (opgestapelde bossen riet of
griendhout) gebouwen of getimmer-
ten door de koper of zijn opvolgers
mochten worden gesticht. Een voor-
waarde waaraan' niet is voldaan. Wie
de huidige toestand bekijkt ziet dat

-.slechts één, raam vim de voormalige

3. "Den Engel" aan de achterzij-
de. De rechterhelft ·is.in verval ge·
raakt. Hoègroot de ramen vroe-
ger geweest zijn is bij het linker
·.qèdeeltenog te zien. .

5. In de muur is nog duidelijk te
zien hoe groot de ramen in de kel-
derverdiepIng geweest zijn. Door
het bewoonbaar rnëken in vier ge-

.deelten is wel het een' en andèr

. veranderd. .
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herberg uitzicht heeft op- de rivier.
Het westelijk gedeelte is verschillende
malen In andere handen overgegaan,
tot in 1931 een zekere P. Boogaard
de eigenaar werd die op het buiten-
erf drie woningen gesticht heen
waarvari hij er twee zelf in eigendom
hield. Dit betekende dat de voormali-
ge herberg veel van zijn aantrekkelijk-
heid verloor. De huizen welke sinds
1600 aan de dijk gebouwd zijn wer-
den steeds groter waardoor Den
Engel steeds minder opvallend werd.
De voorgevels zijn van een cement-
laag voorzien terwijl het westelijk ge-
deelte wit is g;everfd. Alm de achter-

kant zijn er nog wel duidelijke teke-
nen van de situatie van weleer. Dui-
delijk is nog te zien hoe groot de
ramen vroeger zijn geweest. Hieruit
kan worden opgemaakt dat de ka-
mers wel 3 meter hoog geweest moe-
ten zijn. De hoogte van de huidige
kamers is evenwel normaal, doordat
het plafond is verlaagd en er een dub-
bele vloer in ligt. Dit wordt men ge-
waar als men van de keuken naar de
kamer gaat; de vloer.lijkt dan wel een

6. De lachende buurtbewoner
vond het bewijs voor 'het·school-

,houden in "Den Engel'~"Hij vond
veel, griffeis in de moestuin.

halve meter dik. In de kelder zijn
echter de oude bijzonder dikke Dal-
ken nog te zien. Van de vroegere ro-
mantiek is niet veel meer te merken.
Eigenlijk is het een huis in een huis.
Het westelijke gedeelte is momenteel
leeg en wordt opgeknapt door een
doe het zelver. Het zal echter veel
tijd en geld kosten iets van de oude

luister te herstellen. Van het weste-
lijk gedeelte kan nog worden vermeld
dat het enige tijd ,als schoollokaal
heeft gefungeerd. Dit moet
omstreeks 1890 zijn geweest. Ook
Den Engel langer stand gehouden. De
Prins van Oranje is vorig jaar met de
grond gelijk gemaakt.

REIST PER HA TAX
GROOTSTE VERHUURBEDRIJF TE SLIEDRECHT

A. HARTOG, JULIANASTRAA T 7
TELEFOON 266

OOK VOOR ZIEKENFONDSLEDEN
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IS SLIEDRECHTS WEL IETS ECHTS?

lets over ons dialekt

Welke woorden zijn nu echt SI iedrechts? Zijn er nog veel mensen die echt
Sliedrechts spreken? Zijn er ook jongeren die goed Sliedrechts kunnen praten?
Waarom verschilt het Sliedrechts zo van het dialekt van Papendrecht en
Giessendam? Zou je het Sliedrechts ook kunnen schrijven? En tenslotte,
misschien wel het meest brandend, is het Sliedrechts wel een echt dialekt?
Dit zijn zo enkele vragen waarmee de werkgroep dialektkunde van onze ver-
eniging te maken heeft en die we met elkaar proberen te beantwoorden.
Om met de laatste vraag te beginnen: Jazeker, Sliedrecht heeft wel degel ijk
een eigen, apart dialekt. Zoals echter voor vrijwel alle Zuidhollandse
dialekten geldt, wijkt het Sliedrechts niet zo heel veel af van onze stan-
daardtaal, het Algemeen Beschaafd Nederlands (kortweg ABN). Ve~l minder dan
bijvoorbeeld de voor ons veel grappiger klinkende tongvallen van de Zeeuwse
eilanden, de Achterhoek of Oost-Groningen. Twee voorbeelden uit de fonologie
(klankleer) mogen het eigen karakter van het Sliedrechts illustreren.
t. schaap is in het Sliedrechts schaep, maar aap is aop. Dit verschil gaat

terug tot oude tijden en is bij ons bewaard gebleven; in net ABN zijn die
twee oorspronkelijk verschillende klinkers samengevallen tot aa, net zoals
in de meeste andere Nederlandse dialekten. In Zuid-Holland is het Sliedrechts
op dit punt misschien wel uniek.

2. Het verkleinwoord van bak en dijk is in het Sliedrechts baksie en dijksie.
Deze sie-vormen worden elders niet gevonden.

Het is dan ook jammer dat er in het verleden vrijwel geen aandacht aan dit
dialekt besteed? is, temeer omdat de verschillen met omringende d~rpen markant
zijn.
Die aparte plaats in de Alblasserwaard hangt waarschijnlijk samen met het feit
dat Sliedrecht vroeger aan de overkant lag, in de Groote Waard. Na de vloed
van 1421 stak de overgebleven bevolkingover naar deze kant van de Merwede, het
zgn.Oversliedrecht. De taal die ze toen meebrachten was waarschijnlijk een
Grootwaards dialekt, dat vanaf die tijd zeer zeker ook weer veranderingen heeft
ondergaan. Het Sliedrechts vormt dus als het ware een enclave in de Alblasser-
waards dialekten.
Interessante vragen zijn er genoeg over het SI iedrechts te stellen; de werk-
groep wil proberen die te beantwoorden en U daarvan op de hoogte te houden.

drs. René van den Berg.
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De nieuwe gebrandschilderde kerkramen
in de Ned. Herv. Kerk.

Foto Scheermeijer

Een bladzijde uit het "Geschiedenisboek" van de Sliedrechtse Hervormde

Gemeente.

Zaterdag 21 september 1940 zal in de geschiedenis van de Sliedrechtse
Hervormde Gemeente een mijlpaal blijven.
Immers op die dag vond de overdracht plaats van de gebrandschilderde
ramen.
Wij lazen voor U in de Merwebode van vrijdag 27 september 1940:
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De President-Kerkvoogd, de heer J. van der Vlies, sprak de aanwezigen,
die voor deze rondgang tezamen waren gekomen, als volgt toe:
Het doet ons genoegen, dat U hier dezen middag gekomen bent, om met ons
te bezien de verfraaiing van ons kerkgebouw door dezen nieuwe glazen.
Namens de Kerkvoogdij heet ik U dan ook allen hartelijk welkom. In het
bijzonder geldt dit welkom den Heer Berg, den glazenier, die ons hier
het een en ander over zijn werk wil vertellen.
Alvorens hij het woord heeft, wensch ik U in het kort mede te deelen,
wat ons ertoe bracht, tot deze verandering over te gaan en hoe de gang van
zaken hierbij is geweest.
Het was in Maart van dit jaar, dat Kerkvoogden bespraken de vervanging
van eenige versleten gordijnen door nieuwe. In verband met de hooge kosten,
die na een aantal jaren steeds weer terugkeeren, werd overwogen, of het
niet mogelijk was, zoodanig glas in de ramen te plaatsen, dat gordijnen
konden worden gemist. Nadat de Kerkvoogden, de heeren J.P. de Jong en
C. Klein in eenige kerkgebouwen de ramen eens hadden bezien, stelden zij
voor gebrandschilderd glas in de ramen te plaatsen. De Kerkvoogdij stelde
zich toen in verbinding met den heer Berg te Dordrecht, die een schets
maakte voor de twee groote ramen, die ons goed voldeed.

De kosten waren natuurlijk hooger dan die voor aanschaffing van gordijnen.
Daar stond echter tegenover, dat deze kosten een uitgaaf voor eens vormden
en de kerk er bovendien veel warmer en fraaier door zou worden.
Tenslotte waren er in onze gemeente menschen, die dit doel op royale wijze
hebben gesteund en het de Kerkvoogdij daardoor gemakkelijk maakten, dit
werk te doen uitvoeren. Wij zeggen deze milde gevers van hier nog eens,
hartelijk dank.
De heer Berg heeft de glazen in betrekkeI ijk korten tijd en tot onze volle
tevredenheid uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering van dit werk had de Duitsche inval in ons land plaats.
Ook hij ondervond dit, doordat zijn woning en hiermede ook de teekening op
ware grootte van het Nieuw-Testamentische raam verbrandde.
Maar mogelijk is de nieuwe teekeningnog beter geworden, dan de eerste was.
Tenslotte heeft de schilder, de heer H.Visser, de ramen in zooln korten tijd
helpen plaatsen, als we stellig niet gedacht hadden.
We willen van hier onzen dank betuigen aan hen, die aan de tot-stand-koming
hebben gewerkt. Ik denk hierbij natuurlijk allereerst aan de heer Berg, den
ontwerper en vervaardiger, aan den schilder H.Visser, die behulpzaam was bij
het plaatsen en vooral ook aan de heeren Klein en de Jong, die belangeloos
namens de Kerkvoogdij zich steeds in verbinding stelden met den vervaardiger
en de uitvoering van een en ander regelden.
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De Kerkvoogdij heeft geaarzeld, deze mooie glazen in dezen tijd te doen
plaatsen, maar uiteindelijk toch om diverse redenen, die den meesten van U
bekend zijn, gemeenddat het beter was ondanks den tijd dien wij beleven,
de glazen in de ramen te laten zetten.
Ik spreek hierbij den wensch uit, dat onze kerk en de glazen voor de
vernieling van den krijg mogen gespaard blijven, dat deze ramen mogen mede-
werken, om in ons kerkgebouw te brengen een gewijde sfeer en dat de hoofdramen
velen mogen wijzen op Hem, van Wien het Oude- en Nieuwe Testament van de Heil ige
Schrift spreken, als den Eenige, door Wien de mensch, door Wien ook land en
volk behouden kunnen worden.

De heer Toon Berg heeft hierna eenige vragen beantwoord en nader verklaard,
om welke redenen hij b.v. eenige motieven alsnog daarin had verwerkt.

Ds. F.E. van Santen, de Voorzitter van de Kerkeraad, wees op de duidel ijke
uiteenzetting der ramen. Hij bracht dank aan de Kerkvoogdij voor het initiatief
om deze versiering aan te brengen. Meerdere wijding zal nu van dit kerkgebouw
uitgaan en het geloof worden versterkt. Spr. hoopt met de gemeente dezen ramen
nader te bezien en verwacht dat de gemeente niet afgeleid zal worden, maar dat
zij gesterkt zal worden door de prediking des Woords. Hij hoopt dat alles zal
medewerken tot stichting der gemeente en tot grootmaking van den naam des
Hee ren.

De heer van der Vlies heeft beide sprekers dank gezegd. Spr. memoreert het
hartelijk medeleven der gemeente en somt op wat in betrekkelijk korten tijd
alzoo niet is gedaan:
een nieuw dak, centrale verwarming, electrische verlichting, restauratie
van het orgel, electrische windvoorziening en nu de ramen. We kunnen niet
genoeg dankbaar zijn, aldus besloot spr. voor de royale medewerking van de
gemeente.
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DE MERWESTREEK 15 MAART 1978
(

Onmiddellijk rijst dan de vraag, wanneer die
lijn is aangelegd. Dan moeten we in gedach-
ten 99 jaar terug. In het "Verslag betreffen-
den aanleg der Staatsspoorwegen" van 1879
staat precies vermeld hoe het begon. Daarin
staat het volgende te lezen:

Lijn Dordrecht-EIst
Bij Koninklijk besluit van 24 mei 1879 nr.
56, had, overeenkomstig artikel 14 der wet,
regelende de onteigening ten algemeenen
nutte, de eindaanwijzing plaats der percee-
.len, die voor den spoorweg van Dordrecht
tot Kesteren moeten worden ingenomen.
Nadat de taxatie der aan te koop en terreinen
was geschied en de waarderingstaten waren
goedgekeurd, werd met den aankoop der
gronden in de gemeenten Dordrecht, Dub-
beldam. Sliedrecht, Giessen-Nieuwkerk,
Hardinxveld, Gorinchem, Arkel, Nieuwland,
Kedichem, Leerdam, Beest en Buurmalsen
een begin gemaakt. De meeste eigenaars
traden toe tot den verkoop in der minnen.
Op het einde van het jaar waren nagenoeg al
de koopacten voor het gedeelte Gorin-
chem-Leerdam goedgekeurd, terwijl nage-
noeg al de koopacten voor de gemeenten
Beest en Buurmalsen en vele koopacten voor
de gemeenten Sliedrecht en Hardinxveld ter
inzending-gereed lagen.
Het onderhoud van parallelwegen en den
overgang van wegen en watergangen is reeds
in de meeste polders overeenkomst met de
betrokken besturen geregeld zoo ook het
onderhoud der toegangswegen naar de sta-
tions Leerdam en Beest.
Ten gevolge van bezwaren van het Heem-
!aadschap van het kanaal van Steenenhoek,
Werd het sluiten van de overeenkomst
regelende den aanleg van Staatsspoorweg~
werken te Gorinchem in aansluiting met den
noordelijken dijk van het kanaal van Stee-
nenhoek, met dat bestuur zoo ook het
sluiten eener overeenkomst regelende het
onderhoud van den toegangsweg naar het
station Gorinchem, met het bestuur dier ge-
meente, vertraagd.
28 mei werd aanbesteed het maken van de
aardebaan, de kunstwerken,den bovenbouw,
de overgangs- de eenige andere werken voor
.den spoorweg Gorinchem-Geldermalsen, vol-
gens bestek 718. Deze werken werden
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SLIEDRECHT - "Veilig, vlug en
voordelig". Dat is de slogan welke ons
direct op de baan van de spoorwegen
plaatst. Het staatsbedrijf der Neder-
landse spoorwegen. Wat is daar nu nog
over te zeggen, zult u wellicht denken.
De spoorbaan en de trein zijn zo'n ver-
trouwd en gewoon beeld geworden in
onze maatschappij, dat we het bijzon-
dere er niet meer van inzien. Waar we
gaan of staan, overal zien we wel een
trein of een spoorbaan. Stel u voor dat
dit vervoer niet bestond. Gegaran-
deerd zou ineens alles er heel anders
uitzien. Op veel plaatsen zou het
landschappelijk beeld geheel anders
zijn dan nu en het verplaatsen van,
grote groepen mensen zou een geheel
ander maatschappelijk beeld geven.
De trein, het massa vervoermiddel,
waarmee je je veilig en in vrij korte
tijd over vrij, lange afstanden kunt
verplaatsen. Zo is het niet altijd
geweest en wij willen daarom eens
even in het verleden kijken. Daarbij
willen wij ons beperken tot de spoor-
weg in onze regio. De lijn
Dordrecht-Nijmegen. Bekend onder de
naam .Betuwelijn ".



Tegenstand _

van den grond tusschen de palen langs den
zuidelijken dampalen wand begonnen werd,
ontlastte zich bij een. hoogen rivierstand
eensklaps veel water en zand in den put,
door de openingen tusschen de. dampalen.
Zoodra mogelijk werd de kuip andermaal
onder water gezet. en werd, ter voorkoming
van gevaar, rondom de kuip een dijk gelegd.

Nadat die dijk voltooid was, werd in April
andermaal de kuip leeggemalen; het verder.
ontgraven gaf tot geene bezwaren aanleiding.
Het beton storten werd daarna met veel
kracht aangevangen en kwam 30 April
gereed; het verder opmetselen van het
landhoofd geschiedde geregeld en kwam op
den in het bestek bepaalden tijd gereed.
Alvorens met het baggeren van den funde-
ringput voor den middenstroompijler IV te
beginnen, werd boven den pijler een punt-
scherm geheid, dat in Junij gereed kwam. De
beheijing, ook die van den dampalenwand,
kwam in Julij en de betonstorting op 25
Augustus gereed. Het droogmaken van de
kuip geschiedde daarna naar wensch; de
pijler werd nog dit jaar geheel voltooid.
Met den bouw der overige pijlers en van het
linkerlandhoofd kon nog niet worden
begonnen, aangezien over de daartoe noo-
dige terreinen niet kon worden beschikt.
Ten einde verdieping van den bodem langs
den Sliedrechtsehen dijk beneden den regter-
stroompijler te voorkomen, werd de regter
oever aldaar tot 220M beneden dien pijler
geheel met zinkstukken bezet, welk werk bij
overeenkomst aan de aannemers van den on-
derbouw van de brug werd opgedragen.
U zult begrepen hebben, waarde lezer,
dat het gehele werk, de aanleg dus van deze
spoorbaan van Dordrecht naar de Betuwe
een gigantische onderneming was. Naast de
vele moeilijkheden, moest men ook tegensla-
gen overwinnen. De grondslag van de regio
waarin wij wonen was en is nu eenmaal niet
van dien aard, dat je er van alles zomaar op
kunt bouwen of aanleggen. Dat blijft in het
moerassige westen altijd een kostbare zaak.

aangenomen door G. Dekker en G. Wolzak
te Dordrecht en te Feijenoord, voor
1.676.800 gulden. Aanvankelijk door op-
onthoud in de onteigening en later door den
vroeg inval/enden winter vorderden de wer-
ken dit jaar slechts zeer weinig. Zij bepaal-
den zich tot het maken van een gedeelte van
den onderbouw der draaibrug over het
Zederikkanaal, het heijen der palen voor
twee bruggen. in den polder Nieuwland en
het ophoogen van een gedeelte van de
baan wederzijds genoemd kanaal. Voor de
meeste bruggen zijn de teekeningen voor den
bovenbouw naar de fabriek gezonden.
22 october werd aanbesteed het maken van
een strekdam en een dwarskrib in de rivier
de Beneden-Merwede beoosten de ontwor-
pen overbrugging bij Baanhoek volgens
bestek 729; deze werken werden aangeno-
men door A.F. Volker Czn te Sliedrecht,
voor 34.300 gulden.
Het bestek wegens het maken van den
onderbouw van de brug over de Beneden-
Merwede bij Baanhoek werd opgemaakt en
ingezonden. De eigenaar, wiens gronden voor
den bouw dier brug noodig zijn, heeft het
aanbod in der minne geweigerd, waar-
door de besteding van de brug is vertraagd.

Vertraging _
De voorbereiding, aanvang en uitvoering van
de werkzaamheden tot aanleg van de spoor-
baan zette zich in 1880 voort. Men begon
dat jaar met de tweede bovenbouw van de
brug over de Linge te Geldermalsen en het
plaatsen van de landhoofden en pijlers van
de brug over de Beneden Merwede bij
Baanhoek. Laatstgenoemd karwei werd
aangenomen voor de prijs van f 909.500.-.
Het tempo van het werk werd vertraagd
door hoge waterstanden en invallende
strenge vorst. En dat was reeds in de maand
november.

Dat men bij de Staatsspoorwegen de beno-.
digde grond niet zomaar te pakken kreeg
moge blijken uit het feit, dat er vaak veel en
langdurig moest worden onderhandeld, ter-
wijl in 1881 voor de rechtbank te Dordrecht
zes onteigeningsprocessen werden gevoerd.
Ook stuitte men vaak op bezwaren omtrent
kunstwerken e.d. van publiek-rechtelijke
lichamen. In dat zelfde jaar werd de bouw
van de Baanhoekspoorbrug met kracht
voortgezet. Om u een beeld te geven waaruit
dat werk bestond, laten we het jaarverslag
nog eens spreken;

Het jaarverslag van 1881 laat ons daarover
het volgende weten:

De grondafschuivingen op het stationster-
~in te Gorinchem en in den polder Oud
Schaik zijn nog niet iil--mst gekomen; ook
bewesten het station Gorinchem werd de
voltooijing der aardewerken door grondver-
zakkingen vertraagd. Met uitzondering van
de genoemde gedeelten is de aardebaan in
hoofdzaak voltooid en kwam de onderbouw
der verschil/ende kunstwerken gereed; op de
meeste kunstwerken werd de bovenbouw
gesteld.Bestek 750. Brug over de Merwede bij

Baanhoek. In Mei werd het verder opmetse-
len van den regter stroompijler V, die in het
vorige jaar tot 2. 70 Mboven A.P. was opge-
metseld, hervat. en tot de volle hoogte
opgetrokken.
De kuip van het regter landhoofd, die tijdens
den winter voorzigtigheidshalve vol water
was gezet, werd in het begin van Maart
leeggepompt, waarna een aanvang is gemaakt
met het verder ontgraven van de kuip
en het afzagen van de palen. Toen al de
palen waren afgezaagd en met het weggraven

En in het jaarverslag van 1882 staat:

De spoorwegwerken tusschen de Merwede
en Gorinchem, die op 28 December 1881
waren aanbesteed, werden reeds onmiddel-
lijk in het begin van het jaar met veel kracht
aangevangen. Tot aanvoer van de belangrijke
hoeveelheid zand, die voor de ophoogingen
gevorderd wordt, zijn drie vaste stoombag-
germolens gesteld, namelijk twee aan den
Sliedrechtsehen dijk, even beneden de Mer-
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wedebrug, en een derde aan den dijk van het
kanaal van Steenenhoek, in .Harding1/t'eld,
tusschen de piketten 177 en 179.
Deze vaste molens baggeren het aan de los-
wallen aangevoerde zand uit de zandbakken,
elk van 100 m2 inhoud, onmiddellijk op de
waggons, die per locomotief onder deze
baggermolens voortdurend af en aangevoerd
worden, waartoe zwaar onderheide tijdelijke
steigers in de rivier en in het kanaal zijn ge-
bouwd.
De aanvoer van het zand had op deze wijze
nagenoeg zonder eenige vertraging gedurende
het geheele jaar geregeld plaats.
De voortgang der werken is dientengevolge
zeer bevredigend, niettegenstaande in den
polder Sliedrecht, tusschen de Merwede en
het in aanleg zijnde stationsemplacement
Sliedrecht, nagenoeg over de geheele lengte
van de aardebaan, grondverzakkingen en af
schuivingen van buitengewoon groeten
omvang plaats hadden. Inzonderheid onder
de -belangrijke ophooging tusschen de Mer-
wedebrug ende poort over de Tolsteeg werd
het maaiveld wederzijds de aardebaan be-
langrijk omhoog geperst, welke grondopper-
singen eene uitgebreidheid hebben, die zeer
zelden, zelfs in ons land, wordt aangetrof-
fen. Aanvankelijk werd, in weerwil van den
krachtigen zandanvoer op dat gedeelte,
daardoor weinig in hoogte gewonnen. Op het
station Sliedrecht en op het gedeelte van
daar tot Schel/uinen hadden, met uitzon-
dering van twee vakken in de gemeente
Hardingsveld, geen grondafschutvingen
plaats. In Hardingsveld zijn de aardewerken.
behoudens het stationsemplacement, voor
een groot gedeelte voltooid, terwijl de op-
hocgingen in de polder Sliedrecht en Giesen-
dam geregeld werden voortgezet.

Met uitzondering van de poorten over den
Tiendweg en de Tolsteeg, waarvan de fun-
deeringen gereed, en de metselwerken onge-
veer tot maaiveldshoogte opgetrokken zijn,
is de onderbouw van de kunstwerken in den
spoorweg voltooid, terwijl de bovenbouwen
van de meeste bruggen reeds op het werk
zijn aangevoerd.

Slechte kwaliteit _
De werkzaamheden in het westen gingen nog
even door. Uit het verslag van 1883 blijkt,
dat men ook nog te maken had met aange-
boden ijzer van slechte kwaliteit. Laten we
dat rapport maar eens volgen:

Gereed _
Het is dan inmiddels al 1883 als het baanvak
tussen Gorinchem en GeIdermalsen gereed
is. Gedurende veertien dagen werden op dat
gedeelte proefritten uitgevoerd. De uitkomst
van die ritten gaf zo zegt het verslag, aan de
exploitatie maatschappij de overtuiging, dat
ook voor haar geen bezwaar tegen de ope-
ning van den spoorweg bestond, die op
primo. december plaats had.

Ook dit jaar werden de belangrijke spoor-
wegwerken tusschen de Merwede en Gorin-
chem met dezelfde kracht voortgezet als in
het vorige verslag is vermeld.
Al de kunstwerken, waaronder de poorten
over den Tiendweg en de Tolsteeg, kwamen
gereed. De ophooging van de aanlebaan na-
dert hare voltooiing; voortdurend hadden be-
langrijke verzakkingen en afschutvingen
plaats en meer bijzonder op het gedeelte van
de Merwedebrug tot nabij het station
Sliedrecht.
Totaal werd 2.380.000 m2 grond in de op-
hoogingen verwerkt, waarvan 2.174.000 m3
uit de Beneden-Merwede is ontleend.
De definitieve spoorbaan is gelegd vall het
station Sliedrecht tot Gorinchem, met in-
begrip van de zijsporen op de emplacemen-
ten Sliedrecht en Giessendam-Hardinxveld.
Met uitzondering vall de wachterswoning
tusschen den Tiendweg en de Tolsteeg zijn al
de wachterswoningen voltooid.
Voor het meerendeel zijn de zij- en over-
wegen onder profiel afgewerkt.
Volgens bestek 826 werden de overwegaf-

sluitingen, de afstands- en andere teekens op
het gedeelte Gorinchem-Geldermalsen
voltooid opgeleverd.
Bestek 852. De werken voor het maken en
stellen van den metalen bovenbouw voor de
brug over de Beneden-Merwede bij Baanhoek
ondervonden langdurige vertraging door de
slechte hoedanigheid van het in Engeland ter
keuring aangeboden ijzer, waardoor de werk-
zaamheden in de fabriek van de aannemers
aan den Kinderdijk zeer weinig vorderden.
Nadat de aannemers het vervaardigen van het
ijzer hadden opgedragen aan de fabriek
Actien-Gesellschaft .Phoenix " te Laar,
werden grootere hoeveelheden goedgekeurd
ijzer aan de fabriek ontvangen en de werk-
zaamheden aldaar meer naar wensen voort-
gezet.
De werken ter voltooiing van den spoorweg
Gorinchem-Kesteren, volgens bestek 854
werden op het gedeelte Gorinchem=Gelder-
malsen op den 21 sten October voor de
tweede maal voltooid opgeleverd, zijnde de
aannemers, in verband met het in exploi-
tatie brengen van den spoorweg Geldermal-
sen-Kesteren, in 1882 reeds in het vorige jaar
van het onderhoud der werken op laatst-
genoemde spoorweg ontslagen.
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Voor de aardebaan, de kunstwerken, den
bovenbouw, de overgangs- de eenige verdere
werken voor het gedeelte Dordrecht-Merwe-
de, die op het laatst van 1882 volgens bestek
869 waren aanbesteed, werd totaal 418500
m3 grond in de ophoogingen verwerkt, waar-
van 378.500 m3 zand uit de Beneden-
Merwede werd ontleend.
1n hoofdzaak werd deze grond verwerkt in
de ophoogingen tusschen het Wantij en de
Merwede. De hooge oprit ten zuiden van de
Merwedebrug is nagenoeg tot de volle hoog-
te opgereden, waarbij geene verzakkingen of
afschutvingen plaats hadden.
De onderbouw van de draaibrug en van de
vaste bruggen over het Wantij is voltooid,
zoo ook de onderbouw der overige kunst-
werken tusschen Dordrecht en de Merwede.

Openstelling _
En dan eindelijk in het jaar 1885 is de baan
gereed. In zes jaren is een geweldig project
tot stand gekomen. Men denke er niet te
gering over. Een spoorbaan gelegd dwars
door alles heen in een moerassig gebied,
kruisend vele hindernissen zoals talloze wa-
teren en watertjes en bestaande kunstwer-
ken. Nuchter staat in het jaarverslag het vol-
gende geschreven:

Nadat de Raad van Toezicht op de Spoor-
wegdiensten den spoorweg op 26 Juni had
'opgenomen, werd de spoorweg Dordrecht-
Gorinchem op 3 Juli bij proces-verbaal aan
de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen overgedragen. Na de overgave
der lijn werd de baan door de Maatschappij
met proef treinen bereden en de weg op 16
Juli voor het publiek verkeer in exploitatie
gebracht.
Reken er op, dat dit feit voor de bevolking
in die dagen een geweldige belevenis is ge-
weest. Het was in feite de ontsluiting van dit
gebied.

Baanhoek -----
In het jaar 1884 kwam er veel tot stand. Wel
werd men nog steeds geconfronteerd J?et
enonne grondverzakkingen. De noordelijke
oprit van de Baanhoekbrug gaf.. bij zo'n
verzakking een verlies van 1 milJoen. m3
grond. Maar men ging door. Er was uiter-
aard ook geen weg terug. Het traject zou pas
van waarde zijn als het reikte tot Dordrecht.
En men was er van overtuigd, dat het een
heel belangrijke spoorbaan zou worden: met
een druk treinverkeer. Dat "leek ook uit het
feit dat de spoordijk een breedte kreeg voor
twe~ sporen en de pijlers bij Baanhoek een
breedte voor twee bruggen.

Hevelbuisleiding _
Men had in dat jaar ook te Sliedrecht en
Giessendam-Hardinxveld nog een paar kar-
weitjes op te knappen. Het verslag van dat
jaar gaat daar uitvoerig op in met de volgen-
de woorden:

Veiligheid _
Voor alles werd in acht genomen het begrip
veiligheid. Men ging niet over één nacht ijs.
U hebt dat reeds kunnen opmerken bij het
relaas over slecht aangeboden materiaal.
Dat betrof materiaal (ijzer) voor de Baan-
hoekspoorburg. Maar toen de brug gereed
was, ging men eerst eens bezien, of hij sterk
genoeg was. Men beproefde hem door er
zware (stoom) locomotieven' over te laten
rijden langzaam en op snelheid. De uitkom-
sten daarvan; neergelegd in het jaarverslag
willen wij de lezer niet onthouden. De rap-
porteur schreef het volgende: , "

De maximum-doorbuigingen, waargenomen
in het midden der hoofdliggers, waren voor
de overspanningen van 57.75 M., 109.39 M.
en 67.73 M. bij de belasting in rust, res-
pectievelijk 25.5, 42 en 43 m M. met eene
blijvende doorbuiging van 4.6 en 7 m. M.
terwijl bij den snelrit de maximum-doorbui-
gingen waren 31.43 en 30.5 m.M., doch
zonder blijvende doorbuiging.

Voorts werd ten dienste van de waterbe-
zorging op het station Gorinchem eene over-
eenkomst gesloten met Dijkgraaf en Heem-
raden van het waterschap van de Linge-
Uitwatering, wegens het leggen van eene
hevelbuisleiding door het dijk van het ka-
naal van Stenenhoek. De overeenkomst werd
goedgekeurd bij beschikking van 14 februari
1884.

Op de stationsterreinen te Sliedrecht en
Giessendam-Hardinxveld, kwamen het
hoofd- en hevengebouw en de goederenloods
onder de kap. Het berapen en bepleisteren
van de binnenmuren en van de plafonds
kwam voor een groot gedeelte gereed. Met
het verder afwerken der binnenbetimmering
werd begonnen. Met het stellen der mar-
quisen langs de beide hoofdgebouwen werd
mede aangevangen. De beschoeiingen voor
de verhoogde los- en laadplaatsen kwamen in
hoofdzaak gereed. De hekken en palen voor
de overwegen en de afrasteringen langs den
spoorweg Dordrecht-Gorinchem en voor de
afsluitingen van de stations Sliedrecht en
Giessendam-Hardinxveld - werden gereed
gemaakt. Met het maken der wip- en trek-
wipsluitboomen voor de verschil/ende over-
wegen op dien spoorweg werd begonnen.

Afwerking _
Tot 1888 volgen dan langs het gehele traject
nog afwerkingswerkzaamheden, waaruit wij
een aspect lichten nl. dat van de parallel-
wegen. In het verslag van 1888 wordt daar-
aan aandacht geschonken met de volgende
vermelding:

Nadat de toegangswegen naar de stations
Sliedrecht en Giessendam-Hardinxveld in be-
hoorlijken staat waren gebracht, werden de-
ze 'door Gedeputeerde Staten aan de betrok-
ken gemeenten in onderhoud overgedragen.
Met het gemeentebestuur van Hardinxveld
werd een overeenkomst gesloten wegens het
in onderhoud nemen van den zuidelijken
parallelweg langs het station Giesendam-
Hardinxveld.
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Dat moest men dan ook wel want in 1886
werden bij Koninklijk Besluit de betrokken
gemeenten aangewezen als onderhoudsplich-
tigen van de tijdens de aanleg van de spoor-
weg gemaakte wegen, toegang gevende tot
het station Hardinxveld-Giessendarn (zo
staat het in het jaarverslag).

Veranderd _

Zo hebben wij voor u waarde lezer in vogel-
vlucht een stukje spoorgeschiedenis naar
boven gehaald. Uiteraard zijn we niet te veel
in details gedoken. Schrijver dezes heeft al
die jaarverslagen uitvoerig gelezen. Daar is
heel wat uit op te maken. De zakelijke gege-
vens bergen veel meer in zich dan men
oppervlakkig ziet.
We kunnen ons voorgeslacht echter dankbaar
zijn voor hetgeen wat zij ondernamen. Ons
geslacht profiteert daar thans van. En dat
is goed. Maar als u soms in de trein over dit
lijntje rijdt, bedenk dan maar eens, hoeveel
zweetdruppels het gekost heeft voor dat dat
mogelijk was. En als we dan bedenken dat
dergelijke affaires zich over ons gehele land
afspeelden, dan zullen we misschien enigs-
zins gaan begrijpen wat een gigantisch werk
het is geweest om zo'n spoorwegnet tot
stand te brengen. Vergist u zich niet: schop
en kruiwagen waren in die dagen normale
gereedschappen. Buldozers en zandschuivers
en al dat soort zaken waren er niet. En wat
er aan machines was zoals bij baggeren en
hijen gebeurde met stoom evenals de tractie.
Over de aanleg en de historie van de Betu-
welijn alleen al, zou een boek te schrijven
zijn.

Wanneer wij thans de spoorbaan in onze re-
gio bezien en we maken een vergelijk met de
bouwwerken genoemd in al die jaarversla-
gen, dan ontdekken we dat er zo heel veel
veranderd is. Stoomtreinen rijden er reeds
lang niet meer. Veel stationsgebouwen uit
die tijd zijn verdwenen en hebben plaats ge-
maakt voor nieuwe. De overwegwachter met
zijn hokje en zijn dienstwoning is ook ver-
dwenen. Verschillende van de (genummer-
de) woningen zijn afgebroken, anderen zijn
verkocht. Waar nog spoorbomen zijn, vindt
men niets persoonlijks meer. Alles gaat auto-
matisch als door een onzichtbare hand.

Prestatie _

Vernielingen _
Uiteraard leed ook deze spoorbaan onder
de oorlogshandelingen in de jaren 1940-1945
De Baanhoekspoorbrug werd tot tweemaal
toe vernield. Vandaar dat er thans een brug
ligt, gevormd uit samenraapsels van andere.
Fraai is het niet te noemen. Mogelijk dat in
de toekomst daar verandering in komt. Aan
de vernieuwing is men in ieder geval reeds
begonnen. En zeer positief is ook het feit
dat men thans aan de zuidzijde een opklap-
baar deel gaat maken. Een uitkomst voor
de industrie.
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Toekomst _ Heimwee _
Ook de N.V. Ned. Spoorwegen is een kind
van deze tijd. Het moet zich aanpassen bij
deze tijd. Dat betekent dat er veel van de
romantiek verloren is gegaan. De tuffende
stoomtrein deed ons meer dan de voorbij-
snellende hondekop. De overwegwachter die
de spoorbomen bediende was een symbool
van rust en veiligheid. De oude stationsge-
bouwen met hun overkappingen imponeer-
den ons. 't Is voorbij. De treinwerd meer
een tram met sprintersnelheid. De service
mag uitgebreid zijn, het menselijk contact
is verminderd. Al dit soort zaken doet velen
met heimwee denken aan het verleden. Een
verleden dat niet terugkeert. Want de vaart
van de trein is in overeenstemming met de
vaart van de ontwikkeling van onze maat-
schappij heeft men drie begrippen met el-
kaar willen verenigen. Of men daarin ge-
slaagd is of ooit slagen zal, betwijfelen wij.
Het zijn de begrippen:
veilig, vlug en voordelig.

Over de toekomst van de Betuwelijn valt
niet veel te zeggen. Er is al heel wat over ge-
sproken. Maar de teneur in alle verhalen of
plannen is in fette de teleurstelling. De te-
leurstelling dat deze lijn niet is geworden wat
men er bij de aanleg van verwachtte.
Het is een onrendabele lijn. Daar zijn ver-
schillende oorzaken voor op te noemen. Dat
doen we niet; we constateren slechts het feit.
Toch zouden we ons treintje niet graag mis-
sen. Als dat zou verdwijnen zou het doods'
worden en er zouden nog heel wat mensen
de dupe van zijn .. Gelukkig staat dat ook
niet op het programma. Geen grote veran-
deringen in de toekomst dus. Geen electri-
ficatie zoals wel eens beweerd wordt.
Althans niet in onze regio. Het enigste wat te
wachten staat is een. modernisering van de
beveiliging. Dat zal gaan gebeuren in 1981.
Het bedienen van wissels en seinen ter
plaatse zal dan komen te vervallen en
worden gecentraliseerd in Rotterdam. De
reiziger zal daar niet veel van merken. Hoog-
stens dat het op de stations wat personeel
betreft nog stiller wordt dan nu.
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