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VaD de redactie ....

Na de uitgave van de speciale editie van
juni j.l., "Baggerboeren en Grienduilen" ,
ditmaal weer een periodiek zoals U gewend
bent te ontvangen. Er is - uit technisch
oogpunt gezien - wel het één en ander
veranderd. De laatste jaren hielden we het
drukwerk in eigen beheer. Nu werd ons
blad gedrukt bij de Stichting Sociaal en
Kultureel Werk te Dordrecht. We hopen
dat U dit als een verbetering zult zien.
Wat de inhoud betreft zijn we niet van ons
vertrouwde patroon afgestapt. U treft een
woord aan van onze voorzitter en de
mutaties in ons ledenbestand. Het is altijd
interessant om een bekende plaatsgenoot te
horen vertellen. Bij Henk van Ooijen ben je
dan natuurlijk aan het goede adres.
Nostalgie volop in de "Oude Doos". Het
Circus Van Bever is bij U allen natuurlijk
nog wel bekend. In een uitgebreid artikel
laat Herman Gelderblom ons ervaren hoe
genoemd circus ontstond en verdween.
De excursie ging in september naar de
Vlaamse stad Brugge. We blikken terug op
deze geslaagde dag.
Onze werkgroep Genealogie kijkt vanuit de
"NOR" terug op een zeer druk en
productief jaar.
Met de heer Lips nemen we de draad van
zijn verhaal over de geschiedenis van
Sliedrecht weer op. Aandacht ditmaal voor
de ambachten Naaldwijk en Loekhorst
(Oversliedrecht).
Wie zo rond 1920 voor de keuring voor de
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militaire dienst moest, kreeg een interessant
schrijven in de bus. Rook Buizert diepte het
tussen zijn spullen op en wij drukken het
compleet af. Nieuwsgierig geworden naar
het verloop van zo'n keuring vroegen we
Rook naar een beschrijving van de
gebeurtenis. Ofschoon het al heel lang
geleden gebeurd is, weet hij zich toch nog
aardige details te herinneren. Hij schreef
het - op de voor hem vertrouwde manier -
voor ons in het" Slierechs" dialect.
Groentehandelaar Korevaar maakte in de
hongerwinter van 1944 een tocht naar
Noord-Holland met het doel voedsel in te
kopen om de last voor de hongerlijdende
dorpsgenoten te verlichten. Precies 50 jaar
later beschrijft zijn zoon Arie deze reis!
Jan van Heukelum zorgde voor een paar
unieke bijdragen. Hij verdiepte zich in de
veranderingen die in de loop van de
geschiedenis plaatsvonden aan de
Baanhoek-spoorbrug. Hij leverde er mooie
schetsjes bij. Ook ontvingen we van hem
een paar mooie tekeningen van vroegere
karakteristieke bouwwerken binnen onze
gemeente. Voor de liefhebbers is er de
telefoonboekbladzijde.
De werkgroep Dialect trad op in "De
Schalm", en hoe ..... leest in een reactie
van een bezoekster.
In de rubriek "Zoveel ( ) jaar geleden"
gaan we terug naar het jaar 1968, waarin
het Sliedrechtse ziekenhuis werd geopend.
In dat jaar gebeurde er echter meer.
Wij wensen U prettige feestdagen en een
goed begin van 1995!



Van het bestuur
In ons decembernummer willen we graag
wat terugkijken en zo mogelijk ook wat
vooruitzien. Misschien is het u ontgaan,
maar dit voorjaar ( 30 maart 1994 ) bestond
onze vereniging 12 1/2 jaar. Langzamerhand
beginnen we een organisatie van formaat te
worden. Immers we staan op het punt het
aantal van 300 leden te bereiken.
Daaronder bevinden zich gelukkig ook veel
jonge belangstellenden. Dat doet ons
deugd!

Vertrek secretaris. Eén van die jonge
geïnteresseerden is Ad Vervoorn die we in
het bestuur hebben leren kennen als een
actieve medewerker. Helaas gaat hij ons
verlaten wegens zijn verhuizing naar
Friesland. Ad, nog onze hartelijk dank en
veel succes in je verdere carrière. Wees
echter gerust, we komen je wellicht met
een groot deel van de vereniging opzoeken.
Friesland is een excursie zeker waard!

Werkgroepen. In feite hebben we vijf van
deze gespecialiseerde groepen, te weten in
alfabetische volgorde: Archeologie,
Bebouwing, Dialect, Genealogie en
Kerkgeschiedenis.
Archeologie is eigenlijk een eenmans-
bedrijfje. De heer Smit brengt ons
regelmatig verslag uit. We wensen hem
spectaculaire vondsten toe, hoewel
Sliedrecht in het verleden kennelijk niet al
te veel op dit gebied heeft achtergelaten.
Bebouwing is eigenlijk nog redelijk vers.
Zij wil het verleden van de panden langs
onze dijk vastleggen. Het gaat hierbij om
de betreffende bewoners en eventuele
middenstandsbedrijfjes die in de pandjes
gevestigd waren. Wie meent het één en
ander over dit onderwerp te weten, wordt
verzocht zich bij één der bestuursleden te
melden.
Dialect is de oudste werkgroep. Deze
groep timmert ook wel het meest aan de
weg.
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De Merwestreek zou zonder de regelmatig
verschijnende stukjes in het dialect de
Merwestreek niet meer zijn. Daarnaast
kennen we de verhalen in onze streektaal,
verteld door Gij s van der Wiel en te horen
op Merweradio. De verhalen staan ook op
cassettebandjes. De groep richt zich tevens
op het samenstellen van een woordenboek
van het Sliedrechts dialect. We kunnen U
zeggen dat het een hels karwei is, maar ze
vorderen gestaag. We wensen hen veel
succes toe. Overigens vernamen we van
Gijs van der Wiel, dat hij klaar zou zijn
met de ruwe tekst tot en met de letter Z.
Dit zouden 162 bladzijden zijn.
Genealogie. Deze werkgroep IS

stormachtig van start gegaan en blijft in
gestaag tempo doorgaan. Zelf geven zij
elders in dit blad een overzicht van hun
werkzaamheden. In "De Nor" hebben zij
een prachtig onderkomen gevonden.
Kerkgeschiedenis. Het is min of meer een
wens om tot een bundeling van krachten te
komen. Iemand die zeer thuis is op
genoemd gebied heeft reeds zijn
medewerking toegezegd. Geïnteresseerde
leden roepen we op met hem een mooi
team te vormen.
Bestuur. Ons bestuur werd weer volledig
door de verkiezing van Fred Stuy en Arie
Struijk tijdens onze jaarvergadering. Na het
vertrek van Ad Vervoorn naar Friesland
werd de functie van secretaris vacant. We
vonden Arie Struijk bereid het secretariaat
op zich te nemen.
Boekwerk. In het voorjaar verscheen onze
uitgave van "Grienduilen en Bagger-
boeren ", waarin de geschiedenis van de
unieke Sliedrechtse baggeraar werd
beschreven. U allen ontving dit boek gratis.
Daarnaast gingen er vele exemplaren
tijdens het Baggerfestival over de toonbank.
Het is nog steeds verkrijgbaar bij de
vereniging, in de plaatselijke boekwinkels,
alsmede in de musea.
Excursie. Met de vaststelling dat we eind
september van een heerlijk uitstapje naar
Brugge hebben genoten, willen we dit
overzicht beëindigen.
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Echter niet zonder u en de uwen het
allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.
Moge 1995 u alle goeds brengen in gezin,

gezondheid en werk.
Uw voorzitter,
P.J. ter Laak.
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Lid.

Lid.

Lid.

Lid.

***************************************************************************

I UIT DE LEDENADMINISTRATIE I

Hieronder volgen de mutaties in ons ledenbestand. Een groot aantal personen heeft
zich als lid aangemeld. Wij wensen deze nieuwe leden van harte welkom binnen onze
vereniging. Een -gelukkig- klein aantal meldde zich af als lid, zodat we van een
gestadige groei kunnen spreken.

INieuwe leden: I
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december 1993 Mevr.Klop Geulstraat 63 Sliedrecht
januari 1994 A.Looy-Kimmel Weresteijn 42 Sliedrecht

B.K.Vuik Pr. Snelliusweg 51 Sliedrecht
februari 1994 P. van Heteren Oranjestraat 68 Sliedrecht
maart 1994 J.W.Kooyman Dr.Schaepmanstraat 2 Sliedrecht

A.Bons Krommestoep 12 Sliedrecht
meI 1994 G. Visser Eikenlaan 65 Papendrecht

B.Nederlof Klimvaren 2 Rotterdam
Mevr. A.v.d.Herik Kerkbuurt 12 Papendrecht
C.N.de Groot Rivierdijk 769 Sliedrecht

JUli 1994 A.de Groot Rivierdijk 176 Sliedrecht
G. C. van Duyn Jordaanstoep 17 Sliedrecht
K.Kros C.v.d.Lindenlaan 3 Sliedrecht
Dhr. Stoop P.C.Hooftlaan 133 Papendrecht
C.A .Kleywegt Prinsenweer 19 Sliedrecht
W.Mostert Peulenstraat 227 Hardinxveld-Giessendam

juli 1994 J.Stuy .Krommestoep 37 Sliedrecht
E.M.Hartog-de Gelder Rijnstraat 157 Sliedrecht
D.v.d.Vlies Gen.Spoorstraat 41 Dordrecht
J.H.M.Michielsen Weltevree 6 Noordgouwe
J. van Genderen Prickwaert 192 Sliedrecht
A.Kraayeveld Beethovenlaan Zwijndrecht

september 1994 Mevr.van As Simon Stevinstraat 2 Sliedrecht
A.Timmer BelIamystraat 17 Ridderkerk
J.A.Mijnster Oranjestraat 12 Sliedrecht
G.J.Brouwer Valkhof 127 Sliedrecht
A.J.van Haaften Herengracht 120 Middelburg

oktober 1994 N. Verbaan-Nederlof Prins Hendrikstraat 26 Hardinxveld-Giessendam

IDe volgende personen hebben het lidmaatschap opgezegd: I

december 1993 Fam.Eykelenboom Oranjestraat 18 Sliedrecht
maart 1994 Mevr. Guijs-Brandwijk Rijnstraat 249 Sliedrecht
meI 1994 Mevr. Blokland- Visser Frans Halsstraat 18 Sliedrecht
september 1994 Mevr. Geelhoed Lijsterweg 229a Sliedrecht

Fam.v.d.Hel Pontonniersweg 135 Papendrecht

IWe ontvingen een bericht van overlijden van ons lid:

maart 1994 Mevr.P.G.Smit-Monster Laan van Binnenrust 12 Abcoude

Oproep:
De werkgroep Dialect zoekt een medewerker(ster) die wil helpen bij het verwerken van de
tekst van het woordenboek. Hiertoe is een speciaal computerprogramma aanwezig.
Aanmelden bij: Arie Struijk, telefoon 21713 of bij Gijs van der Wiel, telefoon 13592.

Te koop:
Bij de vereniging zijn nog exemplaren van ons boekwerk "Grienduilen en Baggerboeren" te
koop ( prijs f 7,50).
Ook in de plaatselijke boekwinkels en de musea is het boek ( f 8,75) te koop!
Wellicht een leuk geschenk voor de Kerst!
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Excursie naar Brugge

KOFFIE

Zaterdag 24 september was het weer zover. Met een gezelschap bestaande uit 94 personen
werd vertrokken voor de excursie naar Brugge in België.
"Een nogal flinke reis voor de boeg," wist men van te voren. Een enkeling had echter het
probleem van het wachten op de eerste stop opgelost door het meenemen van een
thermosfles vol geurige koffie, waardoor met name Wout nogal een beetje jaloers werd ....
Het weer toonde zich van haar beste zijde en op vlotte wijze werd de parkeerplaats in
Brugge bereikt. De benen konden worden gestrekt en het kopje koffie in het bezochte
restaurant smaakte perfekt.

Rondleiding

Rond 11 uur gingen we met de stadsgids op stap. De rondleiding begon bij het Minnewater,
een romantisch plekje, waar vroeger de handelskom was en tevens als aanlegplaats diende
voor de trekschuiten tussen Gent en Brugge. Al gauw was ieder onder de indruk van de
schoonheid van de stad.

Wandelen over het Begijnhof.

o.V.S. december 1994 - nr. 21

Via het Begijnhof, een lieflijk
huizenrijtje gesticht in 1245 en
thans bewoond door religieuzen
van de orde van St. Benedictus
kwamen we terecht bij de Onze
Lieve Vrouwekerk (gebouwd
tussen de 13e- en 15e eeuw) met
haar 122 meter hoge toren.
Interessant was het bezoek aan een
Godshuis uit 1713. Een rijtje van
kleine woningen welke vroeger
werden bewoond door rijke
dames, maar nu zijn toebedeeld
aan lieden met een wat minder
gevulde beurs. De twee uur
durende rondleiding eindigde bij
het Gruuthusemuseum, een
vroeger paleis van de Heren van
Gruuthuse dat in 1955 een nieuwe
functie kreeg.
Na de stadswandeling was het tijd
voor de prima verzorgde lunch in
de gelagzaal van restaurant "De
Straffe Hendrik" .



Straffe Hendrik

Zoals gebruikelijk staat er
bij iedere excursie een uurtje
op het programma dat ieder
naar eigen goeddunken kan
besteden. Van deze regel
werd niet afgeweken. Velen
maakten een wandeltocht
door het stadscentrum en
tussen de duizenden en
duizenden bezoekers van de
stad kon men dan ook
regel matig een bekende
ontdekken. Anderen ver-
kozen een plaatsje op een
terrasje met een blik op een
Brugs straatje of water.
Helaas begon de lucht al te
betrekken en de eerste
druppels kondigden zich
aan. Geen probleem
voorlopig, want vervolgens
stond een bezoek aan een
brouwerij museum op het
programma. In deze
brouwerij, waarvan reeds in
1546 sprake was, wordt
thans "Straffe Hendrik" ge-
brouwen, een biertje dat
velen zich al hadden laten
smaken tijdens de lunch.

Paraplu

6

Gezicht op Brugge

Een enkeling waagde zich niet aan de vele trapjes in het brouwerij museum. Jammer, want
het traplopen viel best mee daar er telkenmale een rustpauze was ingelast voor uitleg. Voor
degenen die wel de gids volgden was het bezoek zeker de moeite waard! Helaas was het
weer er niet beter op geworden wat we merkten toen we op het dakterras van de brouwerij
een panorama van Brugge te zien kregen ....
De excursie werd afgesloten met een vaartochtje van een half uur over de Brugse wateren.
De meesten hadden de paraplu thuisgelaten. Een probleempje in verband met de gestaag
neervallende regen. Het werd kiezen tussen een paraplu kopen, een paraplu aan boord lenen
- slechts in een beperkt aantal beschikbaar- een enigszins nat pak halen of achter een glaasje
op een terras kijken naar de voorbij varende boot met toeristen. Een keuze die ieder voor
zich kon maken.
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Varen op de Brugse wateren

Jammer van die regen, want vanaf
het water was de stad Brugge op
een schitterende wijze te
aanschouwen.
Precies op tijd was ieder bij de
bussen terug. Na een
voorspoedige reis bereikten we
Sliedrecht, waar het intussen ook
danig regende.
We kunnen weer terugkijken op
een geslaagde trip naar een
prachtige historische stad. Voor
degenen die al eerder Brugge
bezochten een hernieuwde
kennismaking. Voor anderen een
bezoek dat wellicht op eigen
gelegenheid, nog een vervolg zal
krijgen!
In de bus waren al geluiden te
horen over een één-daagse reis
naar Friesland, terwijl ook de
wens van meerdaagse-reis
duidelijk te vernemen viel.
Afwachten maar .

*********************************************************

Een groet vanuit een nog zeer rustig Sliedrecht

*********************************************************
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IN DE SCHIJNWERPER

Ditmaal in deze rubriek aandacht
voor de bij veel Sliedrechters
bekende 77-jarige Henk van Ooijen.
In zijn werkzame leven was hij
opzichter bij de gemeente Sliedrecht.

De heer Henk van Ooijen
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Museum aan huis

Aan wie bij Henk van Ooijen binnenstapt,
valt direct een aantal voorwerpen op die hij
als het ware voor het nageslacht gered
heeft. Zo zagen we o.a. de schoolbel van
de vroegere Gereformeerde School, een
lantaren van de koets van dr. De Baat en
een originele bijbel afkomstig van de
vroegere Gereformeerde Kerk In de
Kerkbuurt.
Henk heeft ook z'n eigen steentje
bijgedragen in de vorm van een aantal
prachtige dekenkisten, waarvan er één
gesierd is met de afbeelding van het
vroegere gemeentehuis in de Kerkbuurt-
thans Sliedrechts Museum- en een andere
roept herinneringen op aan de St.
Elizabethsvloed in het jaar 1421, welke tot
gevolg had dat de Biesbosch ontstond.
Deze, en vele andere voorwerpen hebben
een plaatsje gevonden in wat Henk noemt:
"Mijn museum aan huis! tt

Gedopt in de kroeg

tt Ik ben niet gekipt en gebroed In
Sliedrecht. Ik ben geen echte Brijhapper. tt

Henk heeft echter zó lang het wel en wee
van de Sliedrechtenaren in alle lagen van de
bevolking meegemaakt dat hem het "foutje"
om in Asperen geboren te worden (17
maart 1918) wel is vergeven.
"Ik werd gedoopt ( "gedopt" zeggen ze in
Asperen) in een café, omdat de kerk zo
rond mijn geboorte was afgebrand. tt

Zo begon het dus met de zoon van Aorte
van Hanneze. De oudere mensen in zijn
geboorteplaats weten het zich nog wel te
herinneren!
tt Vader was werkzaam In de
machineafdeling van de glasfabriek te
Leerdam, maar toen de tijden wat minder
werden kwam hij zonder werk te zitten. tt

In 1923 vertrok de familie naar Sliedrecht,
waar een huis betrokken werd in de
Rijsdijkestoep.
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Het dorpscafé te Asperen, waar Henk van Ooijen gedoopt werd.

Kinderjaren

Deze woning, eerder bewoond door oud-
wethouder Piet Rijsdijk, stond helemaal aan
het begin van de stoep en is volgens Henk
nog niet zolang geleden "stiekem" gesloopt,
ofschoon het pand op de monumentenlijst
stond.
Ook de vader van oud-minister van
financiën Lieftinck heeft in een nog eerdere
tijd in dit huis gewoond.
Het huis werd later door twee families
bewoond. Er was een ander huis
ingebouwd. Dit werd bewoond door een
gezin met zes kinderen. Onvoorstelbaar in
deze tijd!
Achter het huis stond een aantal woningen
die in vroeger tijd een kerk en een school
gevormd hadden. Genoemde Lieftinck was
er hoofd van de school. Het vroegere
kleuterschooltje heeft hiervan ook deel
uitgemaakt. In dit schooltje kreeg Henk z'n
eerste onderricht. "Ik zat bij juffrouw
Goedhart in 't lokaal.
Het was druk bezet in de klas, maar je was
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al blij dat je ergens terecht kon! "
De lagere school begon hij bij het
"Veereschool", maar na· een verhuizing
naar de omgeving van de "Tollesteegt"
waar hij nog woonde in het voormalige
Tolhuis ( C 518), kwam hij terecht op de
"Kooymanneschool" (C 143), later o.a.
bekend door de aanwezigheid van het
ooievaarsnest. Hij had nog geluk dat vader
hem niet, net als zijn zuster, naar de
"Hakkenesseschool" in de Kerkbuurt liet
lopen.

Centrale werkplaats

"Aan het eind van mijn schooltijd waren de
kansen om te gaan werken heel klein. De
crisisjaren braken aan en dan weet je het
wel. Tussen mijn lagere schooltijd en de
militaire keuring heb ik eigenlijk zodoende
weinig of niks gedaan. Een technische
school was er nog niet. Ik deed wat
boodschappen voor de één of ander.



Mijn vader, repareerde horloges en orgels
en ik hielp hem daarbij een handje. Daarna
bracht ik de horloges weg naar o.a.
Wijngaarden en Molenaarsgraaf.
Van militaire dienst ben ik vrijgesteld,
kennelijk had men niet veel soldaten nodig
in die tijd.
Later, na de keuring, een beetje ouder en
wijzer geworden, ben ik een poosje naar de
Centrale Werkplaats -een leerzaam object-
gegaan. Die stond tegenover de
Kroon straat. Het was een grote
boerderij schuur, waarin later de
ambachtsschool nog jaren heeft gezeten. "

Aan 't werk

"Mijn leerjaren op de Centrale Werkplaats
werden beloond, want uiteindelijk kon ik
voor een maand of zes à zeven werk
krijgen bij Kwantes, een timmerbedrijf bij
de Kroonstraat. Later kwam ik Jan Plezier,
dat was de bijnaam van Jan Middelkoop,
een vrij "goeie baos". Hij had werk voor
me in Dordt. Op de fiets, elke ochtend,
naar Krispijn om daar schuurtjes te zetten.
Rond 1934 werd de Gereformeerde Kerk
gebouwd en tijdens dat karwei tipte de
toenmalige aannemer-wethouder Leen van
der Wiel me dat er bij de gemeente
timmerlui werden gevraagd. Voor ik
"ambtenaar" werd, zat ik nog even bij
Brandwijk, die de school op Baanhoek aan
het bouwen was. Ik timmerde daar eens op
zolder en daar lag een hele stapel van die
leesplanken met Aap, Noot, Mies erop.
Meester Klootwijk had ze bij de verhuizing
op zolder laten leggen. Eén van de mensen
van de werkploeg vond ze kennelijk in de
weg liggen en hup daar ging alles,
compleet met de letterdoosjes, tussen de
spouwmuur omlaag. Er zal wel niet veel

•• ftmeer van over ZIJn ....

Het kwartje van Henk van Ooijen.

"Ik verdiende bij mijn baas f 8,25 per
week. Dat was een kwartje meer dan de
timmerlui verdienden bij de gemeente.
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Dat gaf een hele konsternatie, want ik
wilde niet onder m 'n oude loon gaan
werken. Ik kreeg mijn zin, maar toen
kwamen de andere werklui ook om opslag
vragen. Dat kregen ze nog ook. Ik was
zodoende gelijk een dure voor de
gemeente .
Ik ben als timmerman begonnen bij de
gemeente en bij mijn afscheid fungeerde ik
als chef-onderhoud van gebouwen" .

Scholen en badmeester

"Ik heb met allerlei zaken, personen en
instanties te maken gehad. De haven, het
zwembad, de woningen, het woonwagen-
kamp, de scholen, de politie en ga zo maar
door.
De scholen waren in die tijd wel wat anders
dan die van tegenwoordig. School 1 in wijk
A kan ik nog zo uittekenen. De lokalen, de
w.c.-'s met de in stukjes geknipte kranten
dat als toiletpapier diende. Bij één school
trof ik wel iets heel vies aan. Dat was bij
de vakschool voor meisjes. De w. c. - 's
kwamen uit op de sloot naast de school.
Een stinkboel natuurlijk waar nooit iets aan
gedaan werd. Verschrikkelijk. Eén van de
bewoners die het hardste klaagde was
"Annekee-Neus-In-De Wind". Ze had nog
gelijk ook, maar dankte ook haar bijnaam
aan haar klachten ..... "
Als opzichter kwam ik met scholen in
aanraking. Op een keer kwam ik bij Kila
op de Jan Ligthartschool. Hij zou die dag
ouderavond hebben. De werksters hadden
de vloer in de was gezet en de vloer was
spekglad. Ik vond het te gevaarlijk om er
mensen op te laten lopen. Er zouden
ongelukken gebeuren. De mensen zouden
de nek gebroken hebben. De ouderavond
werd die avond op de bovenverdieping
gehouden. De volgende ochtend hebben we
d'n dweil over de vloer gehaald om de
gladheid weg te halen. Een werkster kwam
nog naar me toe en ze zei: "Wat wil ie nou
toch gaan doen?" Ik zei tegen haar: "Ga
maar eens even op je achterste zitten dan
geef ik je een zet en je glijdt gelijk van de



voorkant naar de achterkant van de
school! "
Met het oude zwembad in de haven heb ik
genoeg van doen gehad. Ik was nog een
tijdje reserve-badmeester, ofschoon ik geen
slag kon zwemmen. "

Slopen ....

"Afbreken! slopen! Ik heb er altijd tegen
geageerd. Natuurlijk zijn er dingen
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gesloopt waarbij het gebeuren moest. Maar
er is te veel afgebroken dat nog heel goed
voor andere zaken te gebruiken zou zijn
geweest. Ook vele stoepwoningen vielen
onder de slopershamer . Vaak terecht, maar
ook hier zaten nog huizen bij die niet zo
nodig tegen de grond hadden moeten gaan.
Soms had ik wel het idee dat de gemeente
bewust een beleid voerde dat op een
bespoedigen van afbraak gericht was..... .

Henk langs de Sliedrechtse dijk waarvan ook een groot gedeelte ten prooi viel aan de slopershamer ...

Over stoepwoningen valt wel een blad vol
te schrijven. Het merkwaardigste dat ik
meegemaakt heb, is wel een verhaal rond
de buitenpleeën. Men moest met meer dan
één gezin van een plee gebruik maken. Nu
was het zo dat op zeker moment door een
grote kerel en door een klein buurvrouwtje
van dezelfde plee gebruik gemaakt moest
worden. Wat was het probleem? De één
vond het gat, waarop hij moest zitten te
klein en de ander was bang er door heen te
vallen. Goede raad was duur en we hebben
de zaak opgelost door de plee te voorzien
van een dubbele verwisselbare bril.
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Vaak was ik meer sociaal werker dan
gemeentewerkman. Als er iets bijzonders
aan de hand was, werd ik er meestal bij
geroepen. Bijvoorbeeld toen een plaatselijk
bekend figuur overleden was en bij de
ontruiming een ontstellende hoeveelheid
wand beren uit en onder de matras vandaan
kwam. Ja, je maakte wat mee. Van
wandberen was ik niet bang. Van vlooien
wel, die kwam ik ook tegen bij
ontsmettingen. Vlooien nam je mee naar
huis. Dat was veel beroerder!
Soms kwam je treurige toestanden tegen.
Er was eens een op zich keurige man die



leed aan een ziekte in z'n hersenen. De
gemeenschap maakte er helaas nog
misbruik van ook, door allerlei rommel en
gedierte maar bij hem af te zetten. En als
het dan een troep werd ging de omgeving te
keer. Wat wel het ergste was, was dat er
ook nog personen waren die er misbruik
van maakten en zaken van waarde uit zijn
huis stalen .... .
Je moest bepaalde mensen die eenzaam
woonden goed in de gaten houden. Sociaal
kontakt door de buren was van belang. Zij
hielden de boel in de gaten. Ik sprak deze
mensen weer. Op deze manier voorkwam je
dat mensen soms wel weken dood in hun
woning konden liggen.

Woonwagenkamp

Het woonwagenkamp behoorde ook tot
mijn werkterrein. Vlak in de buurt lag een
café, "De Planken Keet", van Versteeg. Op
een dag kwam ik aan de bar en kreeg de
wind van voren van de caféhouder. Wat
was het probleem? De
woonwagenbewoners deden hun behoefte
op een emmer en dan ging de inhoud ervan
in de sloot. Met een bepaalde wind dreef
het zaakje richting "De Planken Keet".
Juist op deze plaats was er een dam in de
sloot en Versteeg kon dan weer aan de slag
om de boel op te ruimen. De man klaagde
terecht. We hebben er een eind aan
gemaakt door het plaatsen van een w. c. met
tank en door de dam hebben we een buis
gelegd. Ieder tevreden. Aan het probleem
van het kamp kwam een eind toen de
bewoners een vaste plaats kregen met de
nodige voorzieningen.
Ik kon overigens altijd heel goed met de
mensen van de woonwagens opschieten. De
koffie stond altijd voor me klaar. Buiten
was het nogal rommelig vanwege al het
sloopwerk, maar binnen was, dat kan ik je
verzekeren, alles keurig opgeruimd en
schoon.
Met een beroemde woonwagenbewoner heb
ik nog op een bijzondere manier te maken
gehad. Dat was Petalo, de zigeunerkoning
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wiens moeder in Sliedrecht overleden was.
De vrouw moest in ons dorp begraven
worden. Dat gaf een enorme toeloop uit het
hele land. Op de begrafenis moest muziek
gemaakt worden en daarvoor werd een
violist gezocht. Goede raad was duur en
uiteindelijk was ik de violist die aan het
graf stond te spelen. Kennelijk was het
goed bevallen, want ik werd door Petalo
zelf heel vriendelijk bedankt."

Violist VanOoijen

Kogelgaten

Alle gemeentegebouwen kent Henk van
binnen en van buiten. Zo ook het vroegere
G.E.B.-gebouw in de Kerkstraat. In dit
gebouw is in d'n oorlog de broer van de
N.S.B.-er Mussert, die uit Werkendam
kwam, doodgeschoten. Onlangs werd het
gebouw in gebruik genomen door notaris
Weijtens. Bij een eerdere verbouwing werd
een muur verwijderd, waarin nog een kogel
zat die aan bovenstaande executie
herinnerde. Jammer, want dat had bewaard
moeten blijven!
'" t Is gebeurd en niet ongedaan te maken.



Niemand kan er meer wat aan veranderen
Gedane zaken nemen nou eenmaal geen
keer zullen we maar zeggen. "

Sectie

"Met de politie en met name de rivierpolitie
heb ik dikwijls te maken gehad. De
politieboot lag in die tijd nog bij het
zwembad in de haven. Als zij dan weer
eens een drenkeling opgevist hadden, ging
er een telefoontje naar gemeentewerken of
er een paar mensen met een handkar of
bakfiets gestuurd konden worden.
Met het lijk gingen we dan naar de aula bij
de begraafplaats waar er door patholoog-
anatoom Zeldenrust sectie werd verricht.
Geen al te plezierig karwei om bij te
moeten wonen, want je kan je wel indenken
hoe zo'n lichaam er uit ziet als het een
tijdje in de rivier heeft rond gedreven.
Ik was er gewoon soms vies van hoe de
man in die lijken stond te wroeten.
Het was wel een aardige, vriendelijke man.
Na afloop kreeg je altijd een sigaartje van
hem. En ... ja, iemand moest het toch doen
en omdat veel politieagenten het niet
konden aanzien deed ik het maar."

Paarden en een horloge

Anekdotes zijn Henk wel toevertrouwd. Zo
kwam hij op een dag tijdens een
vergadering burgemeester Ridder van
Rappard tegen. Al gauw ontstond een
discussie over de naamgeving van een
aantal huisjes in de gemeente Spijk. Henk
bleek beter geïnformeerd te zijn dan de
burgervader en dat werd hem niet geheel
door de eigengereide man in dank
afgenomen. Het gesprek spitste zich toe op
het bezit van een speciaal soort horloge,
waar de heer van Rappard over sprak, maar
dat in handen was van Henk van Ooijen.
Wat was het geval met het horloge? Het
liep alleen maar als de drager ervan ook
liep. Zodoende kon men later het aantal
afgelegde kilometers bepalen! Het uurwerk
werd door de soldaten, krijgsgevangenen
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1914- 1918, tijdens hun mars aan de
oogkleppen van een paard gehangen, zodat
het door het bewegen van het paardehoofd
bleef lopen. De soldaten konden dan
onderweg op hun gemak een borreltje
pakken bij een weeghuisje onderweg .
"Op dit huisje stond de spreuk: "Paterna
Rura Exercentibus", wat betekent "Ieder
zijn gerechtigheid". Een goede naam, want
je moest wel langs het huisje komen om
aan je gerechtigheid -een borrelt je- te
komen!

Het weeghuisje met de Latijnse spreuk

Dezelfde spreuk heb ik later op mijn
woning aan het Februariplantsoen gezet.
Die zit er nog steeds op en het horloge, dat
ik van vader heb gekregen, bewaar ik nog
steeds" .

Een vos verliest wel zijn haren .

"Ik ben nu al heel wat jaren uitgewerkt.
Met het invullen van mijn vrije tijd heb ik
weinig moeite gehad, mijn hobby's
(muziek, knutselen, museum) vroegen
genoeg tijd. Moeilijker werd het toen ik na
een klein ongeval mijn been niet meer kon



gebruiken bij het fietsen en autorijden en
daardoor afhankelijk werd van anderen om
ergens heen te gaan.
Helaas is vorig jaar mijn vrouw overleden
en geeft mijn hart al jaren problemen.
Binnenshuis valt er nog genoeg te doen,
zoals het bespelen van het indrukwekkende
orgel, dat in de kamer staat. De zaken van
de musea en de verrichtingen van de
Oudheidkundige Vereniging houd ik goed
bij. Op die manier blijft er tenminste nog
wat van het verleden en heden voor de
toekomst bewaard!"

14

Henk houdt ondanks zijn beperkingen er
wel de moed in. Precies zoals bij een vos
verliest hij wel zijn haren, maar niet zijn
streken. Zo was hij onlangs weer een keer
voor controle in het ziekenhuis. Bij
binnenkomst vroeg hij de zuster een beetje
voorzichtig te zijn met hem. Op de vraag
wat er aan de hand was antwoordde hij: "Ik
heb twee pacemakers!' Dat hadden ze nog
nooit meegemaakt. Henk ging op het bed
zitten en zei: "Voel hier maar eens, daar zit
er één en de andere ligt thuis in de kast!"

Organist Van Ooijen in z'n element achter het orgel
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WERKGROEP GENEALOGIE

TERUGBLIK

Er is zeer veel gebeurd sinds 15 januari 1994, nadat onze werkgroep officieel over de fraaie
ruimte onder het Sliedrechts Museum kon beschikken. Middels dit bericht willen wij U een
korte impressie geven.
Allereerst was daar de presentatie van het boek over "Het Geslacht Nederlof" , waarvan de
plaatselijke kranten een uitgebreid verslag hebben gedaan. Dit boek, in een oplage van 500
stuks ( en tevens nog 25 exemplaren in linnen kaft), werd samengesteld en uitgegeven door
de werkgroep "Genealogie". Reeds enige maanden na de verschijningsdatum was het geheel
uitverkocht! Velen, die niet op het boek hadden ingeschreven, moesten wij daarom
teleurstellen.
Verder kunnen wij u melden dat de werkgroep een groeiende belangstelling bemerkt na de
georganiseerde tentoonstelling - ca. 1250 bezoekers - in het Sliedrechts Museum. Dit
resulteerde in een stijgend aantal bezoekers in onze werkgroepruimte. Tevens leidde het tot
een niet geringe aanwas van nieuwe leden voor onze vereniging.

Actieve dames

Op dit moment wordt door een aantal aktieve dames hard gewerkt aan het uitknippen en op
familienaam sorteren van vele familieannonces en overige belangrijke persoonsgegevens.
De in onze streek verschijnende dag- en weekbladen vormen hiertoe een rijke bron.
Het voornemen ligt er om van ons zich steeds uitbreidende boekenbezit een catalogus samen
te stellen. Voor dit werk zouden wij best nog wel wat hulp kunnen gebruiken!

Gelegenheidsuitgaven

Een andere aktiviteit is het samenstellen van gelegenheidsuitgaven.
Een tweetal willen wij hier noemen:
- Een boek bestemd voor dhr. A Lanser (voormalig direkteur van Scheepswerf Van Rees)
met jeugdherinneringen, stamlijnen en diverse wetenswaardigheden in verband met zijn 65-
e verjaardag.
- Het verlenen van onze medewerking aan een bundeling van alle door mevrouw Blokland-
Görtemüller geschreven en gepubliceerde verhalen in het Sliedrechts Dialekt. Tevens
zorgde de werkgroep voor een aanvulling met diverse genealogische gegevens van de
schrijfster en haar overleden echtgenoot.

Klappers

Een aantal leden is nog steeds aktief met het maken van klappers (alfabetische toegangen)
van de in ons bezit zijnde doop-, huwelijks- en begraafboeken van o.a. Sliedrecht,
Wijngaarden, Bleskensgraaf en Oud-Alblas.
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Deze klappers bieden wij te koop aan. Geïnteresseerden kunnen bij een bezoek aan onze
werkgroepruimte de overzichtelijke boekwerken inzien. Kennelijk vallen de klappers in de
smaak, hetgeen tot uitdrukking kwam bij een boekbespreking in een uitgave van het
Centraal Bureau voor Genealogie. De publicatie leverde ons behalve een aantal bestellingen
ook nieuwe kontakten door het gehele land op.

Nieuwe aanwinsten

Uit de opbrengst van deze verkoop kunnen wij nieuwe uitgaven aanschaffen, zodoende ons
bezit uitbreidend.
Een aantal nieuwe boeken zijn:
Een genealogie van de geslachten Meerkerk en Bongers;
Een boek over 750 jaar Molenaarsgraaf en omgeving;
Het boek van de heer Batenburg over de oorlogsjaren in Sliedrecht;
Daarnaast kochten wij op microfiches, een alfabetisch overzicht van alle huwelijken in de
Alblasserwaard van 1695 t/m 1812.

Openingstijden

Als laatste willen wij u, wellicht ten overvloede, wijzen op de openstelling van onze
werkgroepruimte op zaterdagmiddag. Voor de belangstellenden de tijden, waarop de
werkruimte open is: woensdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur, donderdagavond van
19.00 uur tot 21.00 uur en zaterdagmiddag van 14.00 uur tot 17.00 uur. Dit laatste
gedurende de maanden oktober t/m maart.
De mogelijkheid bestaat tevens, speciaal voor hen die van "ver" komen, buiten genoemde
tijden een bezoek aan onze ruimte te brengen. Neemt u in dit geval kontakt op met de
voorzitter of de secretaris van de werkgroep, telefoon 15712 of 17168.
De toegang voor leden van de Oudheidkundige Vereniging is gratis. Niet-leden betalen f
2,50 per bezoek. U behoeft niet op een droogje te zitten. Tegen een kleine vergoeding
zorgen wij voor koffie of thee.

Oproep

In deze berichtgeving een herhaalde oproep aan u allen. Wij zijn en blijven geïnteresseerd
in geboorte-, huwelijks-, en overlijdenskaarten. Eventueel alleen om te kopiëren. Gehele of
gedeeltelijke genealogieën kunnen we goed gebruiken. Ook hiervan behoeft u de originelen
niet aan ons af te staan. Wij kopiëren uw stukken! Oude adresboeken, tekeningen van onze
gemeente en de Alblasserwaard en diverse bewonersgegevens zijn van harte welkom.
Hierbij spreken we onze dank uit voor een onlangs ontvangen tekening van de omgeving
van de Smidsstoep, daterend rond het jaar 1900, met daarop aangegeven alle bewoners van
de toen aanwezige huizen.
Tenslotte doen wij een beroep op enkele actieve personen voor diverse werkzaamheden en
wellicht kunt U als gastvrouw/heer fungeren voor de bezoekers van onze werkgroepruimte.
Wellicht tot ziens in "DE NOR"!
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De Oude Doos

Er gaat een geheimzinnige kracht door onze wereld: het sentiment van het verleden. Een
bewijs daarvan zijn de diverse Oudheidkundige Verenigingen, die de laatste 10 à 15 jaar als
paddestoelen de grond zijn uitgeschoten.
Uiteraard maken we fouten bij onze hang naar het verleden. De trieste werkelijkheid wordt
maar al te gemakkelijk opzij gezet; de vaak grauwe armoede, de beperkte vrijheid van
denken en doen in bepaalde tijden, de werkeloosheid van de cri sisjaren , de smalle stegen en
stoepen, waarin het wonen geen lolletje was.
Maar het is ongeveer als in de bijbelse spreuk. "Onderzoek alles en behoud het goede".
Daarom zijn de rommelmarkten in trek, is de verzamelwoede nog lang niet uitgewoed, zijn
de tentoonstellingen met foto' s uit de schooltijd en met prentbriefkaarten uit het verleden,
opgezet door onze voorzitter, steeds weer een enorm succes.

In deze rubriek sluiten we bij bovengenoemde tendens aan en diepen een stukje nostalgie
voor U op. Terug naar een grijs verleden. Fragmenten uit een jeugdtijdschrift van het eind
der vorige en het begin van deze eeuw - Voor 'tjonge Volkje"-(een uitgave van Joh. Ykcms
te 's-Gravenhage.), Gedragen van stijl, vermanend, belerend heeft het tijdschrift
ongetwijfeld veel bijgedragen tot de opvoeding van een hele generatie die we nu kennen als
onze grootouders en overgrootouders. Geniet met volle teugen van deze oude
doos .

Twaalf ambachten, dertien ongelukken.

In een plattelandsstadje van Engeland, het plaatsje Harrington, schijnt men niet zoo
gemakkelijk van één ambacht te kunnen leven. Dit zou men althans uit het volgende
vermoeden.
Boven de deur van een huisje hangt een barbiers-bordje, waaronder het volgende staat
vermeld: "James Tarrant, timmerman, schrijnwerker, barbier, metselaar, en leidekker,
alsmede in zijn dienst, om allerlei werkzaamheden van den slotenmaker te verrichten.
Verder is bovengenoemde James Tarrant ook bedreven in het slachten van varkens, kalvers
en schapen en in het scheren van honden, Hij is ook kiezentrekker en kapper en houdt zich
aanbevolen tot het schoonmaken van goten, pompen, welputten, riolen en daken en belooft
verder als aanlegger van hoven en tuinen, zoowel als van boodschapslooper eene nette
bediening" .
Als die man zijn dagelijksch brood niet verdient, zal het niet haperen aan zijnen goeden wil,
maar wel aan zijn twaalf ambachten.
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Eén ambacht goed te verstaan is tienmaal beter dan twaalf maar half. Die zoogenaamde
duizend-kunstenaars, - niet te verwarren met menschen, die zichzelven altijd weten te
redden en die handig knutselen kunnen, - zijn in hunne vele vakken net zooveel beunhazen.

Daar was ereis.

De kleine Cor was jarig.
Toen kreeg ze een' krentenkoek
Van Grootva' en van Grootmoe'
Een keurig sprookjesboek.

En daad'lijk ging ze lezen:
"Daar was ereis een vrouw,
Die over alle bergen
En zeeën vliegen wou.

Ze nam toen fluks een' bezem,
En vloog toen door de lucht
Nog sneller dan een vogel,
Een vogel in de vlucht.

En 't ging naar verre landen,
naar verre landen toe,
Zij is ook thuis gekomen;
Maar niemand weet nog hoe".

Zoo gaat ze voort met lezen
En de oudjes .. wel die twee
Ze luist'ren wat ze kunnen,
Want poes zelfs luistert mee.

Toch, als ze verder voortgaat,
Raakt Grootva' tot zijn' spijt ,-
Want dolgraag hoort hij sprookjes
De kluts op eenmaal kwijt.

En zonder 't zelf te willen
Snelt hij, haast even vlug,
Als 't vrouwtjen op haar' bezem,
Wel zestig jaar terug.

En ziet zichzelf daar lezen
Ook aan zijn' Grootmoe's schoot! -
Wat is die goedige oude,
Al jaren, jaren dood!
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Hoe slim Klein Duimpje was!
Hij zag haar mond nog zeggen:
"Markies van Karabas" .
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"Daar was ereis, " leest Corri
Maar altijd verder voort,
En Grootva' heeft die woorden
Nu juist alweer gehoord.

"En dan - och, lieve Vader,
Verhoor mij, ouden man,
Geef Gij, dat ze ook als ik nu

Nog sprookjes hooren kan" .

En onderwijl de kleine
Toont dat zij lezen kan
Zegt Grootva' in zich zeiven
"Daar was ereis een man,

Dat fluistert de grijsaard,
En lacht zijn kleinkind toe.
Hij is weer thuis gekomen;
Maar hij weet zelf niet hoe.

Een kleine man, een jongen,
Een echte spring-in-'t-veld.
Maar och, veel jaren zijn hem
Al over 't hoofd gesneld.

Hij luistert naar 't lezen
Van 't geen Roodkapje dee.
En Grootrnoe' zegt geen woordje,
Want poes zelfs luistert mee.

Hij werd een man, een grijsaard;
Hij heeft heel wat ontmoet;
Hij vond veel zuur in 't leven
Maar toch ook heel veel zoet.

Die sprookjes, och, die sprookjes,
Ze lijken veel op goud.
Dat blijft toch altijd prachtig
Al is het nog zo oud.

Nu staat de kleine Corri
Ook aan Grotmoe 's schoot; -
Maar klein zal ze ook niet blijven;
Ze wordt ook eenmaal groot!

En wie ze schoon blijft vinden
Heeft vast een rein gemoed!
Kind word eens als die oudjes
Zoo grij s, zoo vroom, zoo goed!

Een bezoek aan De Schalm

Van een mevrouw uit Hardinxveld-G' dam ontvingen we een brief naar
aanleiding van haar bezoek aan een middag die verzorgd werd door de
werkgroep dialect.

Enige tijd geleden was er een uitnodiging aan de mensen die geïnteresseerd waren een
middag bij te wonen, welke uitging van de Oudheidkundige Verening te Sliedrecht. Mijn
man en ik hadden wel eens meer zo'n middag bezocht. Dat was goed bevallen en zodoende
besloten we om ook dit keer naar De Schalm te gaan.
Meneer ter Laak: opende de middag en vond de opkomst teleurstellend, maar hij zei: "We
zullen maar denken, de mensen die er zijn is de crème de la crème". "Gossie", dacht ik,
"nou hoor ik toch nog bij de crème de la crème van de Sliedrechtse Brijhappers! "
Na de inleiding kwam meneer Struijk aan het woord. Hij vertelde ons hoe het Sliedrechts
dialect tot stand is gekomen. Hij haalde heel wat uitspraken aan die al eeuwen oud zijn en
uit het Oud-Germaans afkomstig zouden zijn.
De mensen van de werkgroep zijn bezig om het Sliedrechts vast te leggen voor het
nageslacht. Men komt maandelijks bijeen en belangstellenden zijn van harte welkom.
Na meneer Struijk kwam meneer Van der Wiel aan de beurt. Ik denk dat ik die man nog
wel ken. Als hij uit 't stoepie achter de voormalige wijnwinkel van Van der Wiel komt dan
ken ik zijn voorouders!
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Die Van der Wiel las een verhaal voor m ons eigen dialect. Ik vond 't een prachtig
"kinderkoppies " verhaal.
Daarna kwam mevrouw Lissenburg die op vermakelijke manier een vroegere
burenverhouding schetste. "Bel,bel,bel.. .. !" 't Is moeilijk na te vertellen, maar het ging
over kachels, politoeren, wassen in d' n teil en met de kuip en de stamp, bleken en
blauwselen en nog veel meer. Van haar presentatie kregen we een brief mee. Ik heb 't
schrijven uitvoerig gelezen, maar van sommige uitdrukkingen of woorden had ik, ofschoon
ik gekipt en gebroed ben in Sliedrecht, nog nooit gehoord. Dat waren o. a. krensele, vette
kriep, 't harste in m' n keel, 'n rööfie, enz.
Tenslotte was meneer Buizert aan de beurt. Hij vertoonde een serie oude Sliedrechtse foto' s
die geprojecteerd waren op een groot scherm. De titel van de serie was: "Van 't Kaoichie
tot de Rosmeule." 't Publiek mocht commentaar geven als men iets te vertellen wist over
hetgeen je zag. Nou, de crème de la crème heeft gereageerd. Heel veel van wat we zagen is
er helaas niet meer, daarom is het zo nuttig dat dit alles wordt vastgelegd. Bravo, meneer
Buizert! Ik heb zodoende m' n oude geboortehuis op het scherm gezien en ... ook dat van
jou Rook. Aan het waslijntje hingen jouw luiers nog dacht ik te zien!
0, ja "De Nor" werd ook nog genoemd. De mensen die daar werken aan het uitrafelen van
stambomen zijn zeer gemotiveerd. Dat ze hun mannetje staan, weet ik uit ervaring. Onlangs
kwam het boek uit van het geslacht Nederlof. Daar ben ik nog een loot van!
Tot slot wil ik even kwijt, dat ik lid word van jullie vereniging.

Mevrouw Crème de la Crème

Bedankt mevrouw voor Uw positieve bijdrage. We willen hem onze leden niet onthouden
en plaatsen Uw schrijven enigszins ingekort in onze periodiek.

Het gebouw van "De Schabn" in vroegere tijden
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DE GESCHIEDENIS VAN SLIEDRECHT.
DE AMBACHTEN:

*LOCKHORST OF OVERSLIEDRECHT
*NAALDWIJK.

LOCKHORST OF
OVERSLIEDRECHT

Op deze en de volgende bladzijden gaan
we weer verder met het verhaal dat de
heer Lips geschreven heeft over de
geschiedenis van Sliedrecht. Voorgaande
afleveringen waren te lezen in de
periodieken 17 t/m 20.

We bevinden ons, net als in de vorige
aflevering, weer in het Sliedrecht ten
noorden van de Merwede. We spreken dan
over Loekhorst of oversliedrecht , het
middelste van de drie ambachten, dat recht
tegenover Sliedrecht ten zuiden van de
Merwede lag. Vandaar de naam
Oversliedrecht. Aan het einde der 17-e
eeuw wordt het ambacht kortweg Slydrecht
genoemd. Soms ook wel Sliedrechter-
ambacht. Een enkele maal komen
verbasteringen voor zoals Slietrecht,
Slierendrecht, maar de naam Sliedrecht
heeft tenslotte gewonnen. Het ambacht
Slydrecht won het in belangrijkheid van
Niemandsvriend en Naaldwijk, omdat de
kerk erin gelegen was. De kerk was in
vroeger dagen veel meer het middelpunt
van het dorpsleven dan nu. Allerlei
vergaderingen werden in het gebouw
gehouden en alle afkondigingen werden in
de kerk afgelezen. Daardoor heeft tenslotte
het ambacht zijn naam en wapen aan onze
gemeente gegeven.
Wel was het ambacht Naaldwijk groter,
meer bevolkt en rijker, maar de kerk
besliste, waar het middelpunt was.
Het wapen van Sliedrecht is afkomstig van
de heren van Lockhorst, een adellijk
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geslacht uit Utrecht dat in de middel-
eeuwen deze heerlijkheid bezat.
Het bestaat uit een goudkleurig schild,
beladen met een zwart schuinkruis, dat
groot uitgeschulpt is. De oudste
ambachtsheer is zeer waarschijnlijk de in
1277 genoemde Herbaren van de Merwede.
In den jaere ons Heeren Anno
MCCLXXXIX in Zente Martynsdaghe in
den Winter (d.w.z. 11 November 1289)
was Heer Hendrick van de Lecke in bezit
van het ambacht tegenover Slydrecht.
Op die dag deed hij afstand van zijn recht
van nakoop in Zuid-Holland. Als tegengift
verkreeg hij van Floris V het volgende
voorrecht dat als volgt luidde:
"Hier bi so en zal engheene niewe dije op
hem comen, nochte 't land van den ghenen,
die 't land rumen, mar dat land, ende die
dije zal comen op 't gemeene ambochte,
dair die dije ende 't land in Iegbet".
Dit charter werpt plotseling een duidelijk
licht op de waterstaatkundige toestanden,
zoals die hier aan het einde der 13de eeuw
waren. De inpoldering van de Alblasser-
waard, die in 1277 had plaats gevonden,
had de toestand er blijkbaar niet beter op
gemaakt. Nu moest elke landbezitter de
dijk, die tot zijn land behoorde, ophogen en
verdedigen. Er waren stukken land,
waarvan het onderhouden van de dijk zo
zwaar was, dat men de spade op de dijk
stak en zijn land uit handen gaf.
Zulk land noemde men "vluchtlanden" of
"vlichtlanden" .



De landbezitter moest die vluchtlanden in
eigendom aanvaarden en voor het
onderhoud van de dijk zorgen. Deed hij het
niet, dan verviel zijn ambacht met al zijn
verdere bezittingen in de Alblasserwaard
aan het gemene land. Bij genoemd charter
werd aan Heer Hendrick van de Lecke het
recht verleend om het land niet te
aanvaarden en werd het dorp verplicht die
dijken tot zijn last te nemen.
Dit was voorwaar voor ons dorp een
maatregel van groot gewicht die zware
lasten op het dorp legde, maar die ook een
betere regeling der dijksverdediging in het
leven riep. Het was er in 1421 de oorzaak
van, dat niet de Alblasserwaard, maar de
Groote Waard van Zuid-Holland verdween.
In 1329 droeg heer Pieter van de Lecke,
zoon van Hendrick van de Lecke het
ambacht op aan de heer van Voorne, ten
behoeve van Heer Daniël van de Merwede.
De laatste kreeg het echter niet voor
zichzelf, maar voor zijn zoon Floris van de
Merwede, die blijkbaar nog heel jong was.
Men liet het veelal als een leen op naam
van jeugdige personen zetten om zo de
kosten van verheffing van het leen, die bij
elke verwisseling van heer aan de leenheer
betaald moesten worden, te ontgaan. Floris
van de Merwede heeft het nog op dezelfde
dag verkregen, want bij een andere brief
van 13 Mei 1329 krijgt hij hetzelfde recht
als Heer Hendrick van de Lecke in 1289
van de graaf gekregen had.
In het stuk staat:
"Ende wi Willem, Grave enz. gheloven
Florisvan der Meerwede, of denghenen,
dient ambocht van rechte ane comet van
Overslidrecht te houden in alle rechte
voirseyt" (n.l. de rechten genoemd in de
brief van 1289).
Hiermede werd dus de toestand bestendigd,
waarbij Oversliedrecht de vluchtlanden
moest onderhouden. In een lijst van lenen
van het huis van Voorne van omstreeks
1360 komt de volgende aantekening voor:
"Floris van der Merwede versochte an
minre wouwe ende hevet ontfaen dat
ambaocht van Slidrecht van der kerken
nederwaerd".
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In hetzelfde register staat:
"Jan van de Merwede heeft ontfàen van
mjinre vrouwen tgoet, dat sijn vader van
horhilt".
Jan van de Merwede Florisz, was dus zijn
vader opgevolgd, wat ook blijkt uit het stuk
van 24 Juli 1361 en uit het charter van 22
November 1369, waarin de drie heren van
Sliedrecht genoemd worden in verband met
de stichting van het Nieuwe Waterschap.
Met Jan van de Merwede stierf een tak van
dit geslacht uit. Hij had slechts een dochter
Agnes van de Merwede, die huwde met
Adam van Lockhorst. Een adelijk geslacht
dat uit Utrecht stamde. Deze Adam van
Loekhorst was in 1392 heer van Over-
Sliedrecht, wat blijkt uit een verlij
(beleendag) van 11 Mergen-lands, gelegen
in Daems-ambacht van Lockhorst.
In 1408 wordt gesproken van Peye
Pietersz., heemraet van Over-Slydrecht in
Aernys-ambacht van Lockhorst. Na diens
dood in 1412 werd zijn broeder Jan van
Loekhorst er op 29 januari 1413 mee
verblijd.
Dit komt ook overeen met een acte van 10
april 1416, waarin genoemd wordt land en
erve tot Oversliedrecht in Jans-ambacht van
Lockhorst. In 1422 wordt gesproken van
Daems-ambacht van Loekhorst in Over-
Sliedrecht, zodat toen heer Jan reeds
overleden moet zijn. De heerlijkheid bleef
in de 15de en 16de eeuw in het bezit der
Loekhorsten en verviel niet zoals Naaldwijk
aan het "gemeene" land van de Alblasser-
waard. De verdere geschiedenis in die tijd
is duister. Het was een leen van de heren
van de· Merwede geworden, die het
tenslotte ook weer kwijt raakten.
In de 17de eeuw erkende men geen
leenroerigheid meer en werd dit gedeelte
beschouwd als een aflodiaal goed, d.w.z.
gewoon bezit, zonder dat er van een leen
sprake was.

NAALDWLJK.

Vervolgens richten we ons op Naaldwijk,
het meest oostelijke ambacht van ons



huidige dorp. Het heet ook wel "het
ambacht van der kerk opwserts" in
tegenstelling met Lockhorst, dat "het
ambacht van der kerk nederwaarts"
genoemd wordt. Het is waarschijnlijk, dat
Zeger van Riede het in 1277 in leen had
van het huis van Voorne. Deze Zeger van
Riede was vrij zeker in die tijd ook heer
van Crayenstein, welk adellijk stamhuis
ongeveer rond 1300 het ambacht in bezit
had. In 1315 vinden we als eigenaar
Aernoud van Crayesteyn . en na hem zijn
zoon Herbaren. Na diens kinderloos
overlijden volgt zijn zuster Sophia van
Crayesteyn hem op. Zij brengt door
huwelijk het ambacht aan Dirck van
Teylingen. Het leenregister van Voorne
zegt het heel duidelijk: "Heeren Derix wijf
van TheyIinghen hout ten rechten Ieene
alsuIc goed als Harbaren van Crayensteyne
helt van de heer van Voorne, dat es dat
ambacht van Overslidrecht van der kerken
tot Heren Tielemansambacht toe".
Het hier genoemde Heer Tielemansambacht
is Giessendam. Op Sinte Pieters- en
Paulusdag (29 Juni) 1327 wordt Dirck
Simonsz van Teylinghen zelf beleend met
het dagelijks gerecht te Oversliedrecht van
de kerk af tot Giessenambacht toe. Na
Dirck van Teijlingen volgt zijn zoon Simon
van Teijlingen, wiens dochter Sophia het
door huwelijk brengt aan wie het ambacht
tenslotte zijn naam ontleend heeft. In het
leenregister staat hierover het volgende:
"Ende dit (in het ambacht Naaldwijk) hout
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Sijmon huer sone. Heer Sijmon van
Teylinghen is doid en het goot (goed) heeft
ontfaen Jonckvrou Sophie sijn dochter,
Wil/ems wijf van NaiIdwije des Vrijdaghes
na Servatii int jaer LXX (17 Mei 1370)
enz. "
Willern van Naaldwijk uit het beroemde
riddergeslacht van die naam had behalve dit
gedeelte van Sliedrecht en Crayesteyn ook
nog tal van andere lenen in het Westland,
bij Honselersdijk. Het dorp Naaldwijk in
het Westland ontleende dus evenals een
gedeelte van Sliedrecht een naam en een
wapen aan het geslacht Naaldwijk.
Naaldwijk was vroeger het rijkste en
belangrijkste deel van het dorp. Er woonde
het grootste aantal mensen en er stonden de
meeste huizen. Naaldwijk was nog in de
17de eeuw groter dan de twee andere
ambachten samen.
Bij verschillende zaken kwam dit tot uiting,
zo b. v. bij de verkiezing van de kerkeraad
en van kerkmeesteren. Uit de oude stukken
van die tijd blijkt dat Naaldwijk evenveel
leden in die colleges koos als Loekhorst en
Niemandsvriend samen. Het is onbekend
wanneer het ambacht door de heer werd
verlaten. Mogelijk stak de heer de spade op
de dijk in een tijd, dat het onderhoud van
de dijk hem te zwaar werd. Wellicht is dit
in denzelfde tijd geweest als waarin de
vroegere Oude Wiel ontstond.
Het ambacht behoorde later aan het gemene
land van de Alblasserwaard en werd in de
17de eeuw weer aan particulieren verkocht.
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MIJN HOBBY HET CIRCUS

Van Herman Gelderblom, destijds
mede initiatiefnemer van het tot stand
komen van dit blad, ontvingen we
een uitgebreid artikel betreffende het
circus en in ' t bijzonder de
circusfamilie Van Bever.

"Er is mij weleens gevraagd iets over mijn
hobby te vertellen.
Dat zou op een verenigingsbijeenkomst
plaats moeten vinden !
Ik heb daar lang over nagedacht en besloot
dat niet te doen. Ik ben niet zo'n verteller.
Helemaal niet over iets wat je moet zien en
meemaken! Het gaat n.l. over circus.
Aangezien de belangstelling daarvoor in
Sliedrecht minimaal is, vroeg ik mij af wie
er dan geïnteresseerd zou zijn in een
verhaal over het circus. Daarom probeer ik
het maar op te schrijven. Als lezer kan je
het dan gewoon overslaan.
Circus dus! Er zijn goede circussen, slechte
circussen en heel slechte circussen. Als je
ooit een kaartje kocht bij zo' n heel slecht
circus ben je er voor je leven van genezen.
Heb je ooit een voorstelling gezien van een
goede circus-onderneming dan loop je het
risico besmet te raken met het z.g. circus-
virus. Daar kom je niet meer zo
gemakkelijk van af!
Het spreekwoord luidt: "Als je eenmaal een
paar zolen in het circus hebt versleten, ben
je er voor altijd aan verkocht!"
Ik merk bij mijzelf dat daar een grond van
waarheid in zit, alhoewel ik niet meer zo
fanatiek ben als een aantal jaren geleden. "

Kermis vroeger

"In het decembernummer van 1993 stond
een mooi artikel over de Sliedrechtse
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kermis van de hand van Koos Batenburg en
een verhaal van Fred Stuij over zijn familie
die nauw verbonden is met de
kermiswereld. De kermis, die door veel
mensen vaak een beetje minderwaardig
wordt ingeschat, is een erg belangrijk
element geweest voor het vermaak van de
mensen. Vroeger was het het enige
vermaak! Denk eens aan de speelfilm die
op de kermis voor het eerst werd vertoond.
Later ging men daarvoor speciaal
bioskopen bouwen, maar de start was op de
kermis. Musea voor de gewone man?
Op de kermis kon je bijzondere dingen
gaan bekijken, iets anders was er niet. Zo
waren er ook theaters op de kermis, het
zogenaamde "Kijkwerk" ! Kunstenaars en
artiesten kon je daar zien, zoals draadlopers
(familie Knie uit Zwitserland), dansende
beren, "getemde" leeuwen en tijgers
(dierentuinen bestonden nog niet) en vanaf
eind achttiende eeuw kwamen daar ook
paarden bij die "kunstjes" konden."

Paardendressuur

"Omstreeks 1770 was de Engelse sergeant-
majoor Philip Astley de eerste die voor een
publiek zijn rijkunsten vertoonde op het
paard. Hij had de militaire dienst verlaten
en verdiende zijn brood met zijn geliefde
paarden. In eerste instantie op een stuk
grond in de buurt van Londen. Later startte
hij ook een onderneming in Parijs. Zo
waaide de paardendressuur over naar het
vasteland. Dat was het begin van het
"paardenspel" , zoals het circus ook wel
genoemd werd, en wat wij heden ten dage
nog kennen. In het begin was het ook weer
op de kermis. Daar had men de kunsten-
makers al en de paarden werden er aan
toegevoegd om het niet te eentonig te
maken voor het publiek. Overigens,
paarden werden in die tijd vooral gebruikt
als last- en werkdieren.
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Ze stonden voor de kar of werkten op het
land en deden gewoon dom werk. Toen de
mensen op de kermis zagen wat een paard
allemaal aangeleerd kan worden, was men
stomverbaasd en ging men respect krijgen
voor de dresseurs. "

Overleven

"Het was bij de kermisreizigers
gebruikelijk dat men, als de laatste kermis
van het seizoen afgelopen was, probeerde
in het dorp of de stad waar de kermis dan
stond, werk te krijgen. Het maakte niet uit
wat, want het was een kwestie van
overleven tot het voorjaar tot er weer

ergens kermis zou zijn. Een uitkering via
de Sociale Dienst bestond toen uiteraard
nog niet! Zo is uit de archieven gebleken
dat een aantal kermismensen na de
najaarskermis van Kralingen werk had
gevonden in een katoendrukkerij . Op 24
december 1863 werd er namelijk een kind
geboren bij dergelijke "overwinteraars".
Henri van Bever, zoon van Petrus
Franciscus van Bever en Digna Putters. Het
waren Belgische kermisreizigers die
overwinterden in Kralingen. Deze Henri
van Bever is de stichter van het later (ook
in Sliedrecht) zo bekend geworden Circus
Van Bever. Daar wil ik iets over vertellen.

Circus
Mijn eerste kennismaking met het Circus
Van Bever was op zaterdag 22 september
1951. Via de bontgekleurde affiches wist
de Sliedrechtse jeugd dat "Het Circus" zou
komen. Dus vroeg uit de veren en "kijken"
bij het goederenloods waar de circustrein
werd afgeladen en vervolgens werd
verreden met, in de kleuren van het circus
gespoten, Amerikaanse dumpwagens naar
het "Stort", de benaming voor het stuk
Merwesingel (nu Adriaan Volkersingel) wat
nog niet bebouwd was. Daar was men al
bezig met het opbouwen van de tent. Een
vernuftige konstruktie, waaruit later de
mast werd weggehaald. Een tijdje daarna
kwam ik te weten dat het hier een z.g.
"kiosk" betrof. Het was net een bouwdoos.
Alles paste precies in elkaar. Natuurlijk
hielpen we mee met de opbouwen deden
boodschappen voor de "circusmensen ". Een
paar uitverkorenen kregen na afloop van de
opbouw een vrijkaartje. Daar was je maar
wat trots op. Het was een bewijs dat die
vreemde mensen je werk waardeerden.
Voor ons jongens was dat een nieuwe
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van Bever
ervaring. Het lijkt mij wel aardig om de i
indruk van de voorstelling over te laten aan
onze onvolprezen Merwestreek van vrijdag
28 september 1951. "

Goede beurt van
Circus Van Bever.

Merwestreek-publiek mint circuskunst.

"Wij weten niet welke motieven
Circus Van Bever hebben weerhouden
Sliedrecht gedurende een reeks van
17 jaar te bezoeken. Zo ooit dan zal
de directie bij haar driedaagse
bezoek aan de Merwestreek wel tot de
overtuiging zijn gekomen dat het
Sliedrechtse publiek wel degelijk
"circus-minded" is. Goede circus-
kunst wordt door de Merwestreek-
bewoners naar waarde geschat.
En Circus Van Bever bracht een
uitstekend programma. Het was een
jubileum-programma ter gelegenheid
van het 75-jarig bestaan.



Zaterdag zat de grote tent eivol.
Wij geloven niet dat de aan 3000
mensen plaats biedende tent ooit zo
vol is gestouwd. Het getal van 3000
werd minstens met 10 procent
overschreden. Vrolijk schetterde de
muziek. De echte circussfeer was er.
Grote schijnwerpers zetten de piste
in een zee van licht en telkens
klaterde het applaus gul op.
Adembenemend was de dressuur van de
groep Afrikaanse leeuwen en
nauwelijks waren de ijzeren hekken
weggenomen of directeur Van Bever
presenteerde zlJn twee Zeeuwse
hengsten, die stijlvol zijn bevelen
volgden. De paardendressuur stond
ook ditmaal weer op zeer hoog peil.
Met volle teugen genoten de
paardenliefhebbers van het moderne
hogeschoolnummer van de Arabische
volbloeden en ook de kunsten met de
vier grote en vier kleine paarden
bracht de handen op elkaar. Mary van
Bever (Sliedrecht zegt: Marietje)
presenteerde de Friese hengsten en
ook dit was een glansnummer in het
rijk voorziene programma dat maar
eventjes 24 nummers telde. Variété-
nummers van de eerste rang.
Hondendressuur, koorddansen, stout-
moedige evoluties aan de vliegende
trapeze, jongleurs, krachtpatsers
luisterend naar de schone
circusnamen Anita, Gero en John,
beschaafde clownerie en tot slot een
groep acrobatische dansers en
springers, rechtstreeks uit Cuba
geïmporteerd.
Maandagmiddag was er kindermatinee
en enige duizenden kinderen
beleefden de dag van hun leven.
Vrolijk schalde de lach en vol
bewondering en spanning volgde men
de in vlot tempo gebrachte nummers.
Ook maandagavond en dinsdagavond was
de grote circustent goed bezet en
ook toen was het succes bijzonder
groot.Woensdagochtend heeft het
circus zijn tenten weer opgebroken
en gisterenavond gaf het circus zijn
openingsvoorstelling al weer in
Gorinchem, waar het tot en met
zaterdag verblijft."

"Bij het lezen van deze recensie vallen mij
een paar dingen op. In 1951 bleek het
Sliedrechtse publiek dus "wel degelijk
circus-minded" te ZIJn. We kunnen
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vaststellen dat daar in ieder geval wetrug
van is overgebleven, gezien de bezoeken
aan onze gemeente van een circus. Maar
dat heeft ook andere redenen. Verder
vermeldt het artikel dat het Circus Van
Bever 17 jaar verstek heeft laten gaan. Dat
is niet helemaal waar, want in de Nieuwe
Sliedrechtsche Courant van 10 maart 1937
staat het volgende artikeltje te lezen. "

Circus Van Bever

"Circus Van Bever is wederom in
Sliedrecht gearriveerd en daarmede
is eigenlijk alles gezegd. Het
solide, intieme circus is hier in
Sliedrecht geen onbekende en de
laatste jaren -verleden jaar werd
hier niet gespeeld - zijn weer heel
wat vernieuwingen aangebracht.
Vernieuwingen welke alle verbete-
ringen blijken te zijn. Orde en
properheid vieren er hoogtij,
terwij1 het programma zelfs op
grooter hoogte staat dan dat van
buitenlandsche reuzenondernemingen.
Er zijn zelfs kunstenaars bij welke
werkzaam zijn geweest bij Medrano te
Parijs. Het programma is werkelijk
eerste klas. Men zie slechts de
advertentie in dit blad. De prijzen
zijn ditmaal aanmerkelijk verlaagd,
zoodat het voor niemand een beletsel
behoeft te zlJn, deze keurige
onderneming te gaan bezoeken.
Zaterdagmiddag is er kindermatinee,
ook dan zal het ongetwijfeld druk
zijn."

"Ook uit dit laatste artikel kunnen we dus
rustig stellen dat Circus Van Bever bij de
"GOEDE" circussen gerekend mag
worden.
Maar hoe beschrijf je nu zo'n circus? Wie
waren die mensen, waar kwamen ze
vandaan, wat is er van ze geworden? Veel
vragen waar ik zal trachten een antwoord
op te geven. Ik zei al, met Henri van Bever
is het allemaal begonnen. Geboren in
Kralingen (bij Rotterdam) als zoon van
Belgische kermisreizigers.
De jonge Henri is het artiestenvak met de
paplepel ingegeven. Al heel jong trad hij
op. Eerst samen met zijn vader en moeder,



later alleen. Het viel al snel op dat hij niet
alleen beschikte over acrobatische talenten,
maar ook heel komisch overkwam bij het
publiek.

Henri van Bever, ook wel "Pietje" genoemd, was
de oprichter van het circus.

Volgens een publiciteitsuitgave uit 1935
van het circus zou hij in 1896 zijn eigen
circus-variété-theater gesticht hebben
(uiteraard op de kermis). Als we van deze
datum uitgaan, zou hij dus 32 jaar oud
geweest zijn en was hij al getrouwd met
Maria Theresia Maes, een dochter van ook
weer Belgische kermisreizigers. Ze hadden
toen al drie kinderen, een zoon genaamd
Leon van Bever, geboren te Gent op 9
oktober 1887 en een dochter genaamd
Helena Jeanetta van Bever, geboren te
Meenen (België) op 18 augustus 1892. Het
is bekend dat er ook nog een tweede
dochter was, maar die is op jonge leeftijd
overleden. Betreffende de stichtingsdatum
van het circus is overigens nog een tweede
versie. Volgens het eerder vermelde
kranteartikel in de Merwestreek van 28
september 1951 zou het circus zijn 75 jarig
bestaan vieren. Het zou dan al in 1876
gesticht zijn. Henri zou dan 12 jaar oud
geweest zijn. Aangezien dit onwaar-
schijnlijk is, nemen we de eerste versie
maar aan. Helena Jeanetta van Bever,
later bekend als Helena van Bever, (bij
insiders en vrienden tante Lena genoemd)
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was getrouwd met een zekere heer D'Have.
Ze kregen een dochter, Marie, geboren op
10 september 1911 te Lebbeke (België). De
heer D'Have kwam niet uit de
circuswereld. Hij was opera- en
operettezanger van beroep en werd, zoals
vele jongemannen, smoorverliefd op
Helena. Na enkele jaren is deze man echter
overleden. Helena bleef dus alleen achter
met haar dochtertje. Op 31 januari 1918
huwde zij voor de tweede maal. Deze keer
met een zeer ambitieuze zoon van een
circusdirecteur, August Prescher.

De heer directeur August Prescher

Zijn vader bestierde het circus "Carpani"
en was van Pruisische afkomst. Deze
August Prescher werkte al enige jaren bij
het circus van Henri van Bever en werd in
die tijd verliefd op zijn mooie dochter.
Na nog een jaar voor zijn schoonvader
gewerkt te hebben, heeft hij na zijn
huwelijk de zaak, samen met zijn vrouw,
overgenomen. Het Circus Van Bever kreeg
dus een nieuwe directie: August Prescher
en Helena van Bever.
De naam van het circus bleef dezelfde.



Het had een goede klank en was goed
ingeburgerd. Maar August breidde wel uit,
moderniseerde veel en kocht later een
grotere tent. Zijn schoonvader bleef bij het
circus werken en ook dochter Marie werd
een all-round circusartieste onder de naam
Mary van Bever (in Sliedrecht dus
Marietje !). Mary van Bever trouwde op 31
januari 1935 met een burgerjongen uit
Sittard. Een zoon van een kastelein en een
vriend van (jawel) Toon Hermans. Zijn
naam was Willy Maintz.

Toon Hermans schrijft later
voorwoord van het circusboek
Bravo-Bravour !"

In een
"Braaf-

"En toch herinner ik mij er een het
duidelijkst. Het was het eerste kleine circus
uit mijn jeugd. Ik ging vol ongeduld naar
bed als ik wist dat ze die nacht zouden
komen, de circusartiesten, en 's morgens
w.lS ik al heel vroeg op het marktplein,
w.lar de laatste bonte wsgens binnenrolden.
Willie, de zoon van een Sittardse
caféhouder, w.lSnet zo'n dolle hond als ik
Hij had het niet uitkunnen houden bij de
bierpomp en het eeuwige groene biljart. Hij
was het circus achterna gegaan, en
Msrietje, de dochter van de circusbaas, die
zo mooi w.lS, zo mooi, dat ik amper naar
haar dorst te kijken. Haar moeder w.lSeen
vorstin in de manege, met de rode roos op
haar prachtige decolleté en haar vader w.lS
elegant, een man van weinig woorden maar
in een taal die niet alleen zijn mensen
verstonden, maar ook zijn paarden, z'n
beren, z'n leeuwen en z'n olifanten. "

Jammer voor Willy, maar het huwelijk
duurde niet lang. Hij kon niet op tegen de
temperamentvolle artiest uit Hongarije die
bij het circus kwam werken. Emile Karoly
was zijn naam. Met zijn moeder en zijn
broer was hij bij het circus gekomen vanuit
Frankrijk. Notabene gecontracteerd door
Willy Maintz die inmiddels bedrijfsleider
was geworden in het circus! Mary van
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Bever en Emile Karoly ZIJn samen
weggelopen van het circus. In Hamburg
vonden zij weer werk. Voor het circus was
dat natuurlijk een strop. De gecontracteerde
Karoly-groep kon niet optreden, omdat
Emile er vandoor was en ook Mary werd
node gemist in de piste. Zij verzorgde n.l.
verschillende nummers in het programma.
Er werd een oplossing gevonden door de
familie Wilke te contracteren. Omdat bij de
Wilke' s een zekere dosis zigeunerbloed
door de aderen stroomde, waren ze
gevlucht uit het reuzencircus Gleich in
Duitsland, nadat dit onder nazi-bewind was
gesteld.

Mevrouw Helena van Bever, directrice.

Ze vonden in eerste instantie onderdak in
Parijs bij het Franse circus Bouglione, maar
dit had geen blijvend werk voor ze.
Bubi Wilke had een heel goed western-
nummer en samen met zijn zuster Valesca
reden ze pas de deux te paard. Valesca zelf
reed perfect de hogeschool. Later kwamen
ook hun ouders de gelederen bij Van Bever
versterken.



Papa Wilke was een heel goed dresseur en
presenteerde de dieren, zoals de paarden en
olifanten in de piste, of in circustermen
gesproken, hij bracht ze voor. Voor het
publiek was er dus niets aan de hand. Er
was weer een compleet en goed circus-
programma, maar August Prescher (de
directeur) miste zijn stiefdochter toch wel
heel erg. Zo erg, dat hij naar Hamburg
ging om ze terug te halen. Uiteraard met
haar nieuwe levensgezel, de Hongaarse
Emile Karoly.

Emile Karoly met zijn vrouw Mary van Bever
(Marietje) in Hongaars kostuum.

Terug in Nederland bleek dat het tussen die
twee toch wel serieus was en werd er (na
een echtscheiding van Willy Maintz)
getrouwd. In 1938 werd uit dit huwelijk
een dochter geboren, Ilonka Karoly, de
trots van het circus. Later zou ze een
beroemde ballerina te paard en
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hogeschoolrijdster worden. De circus-
familie Van Bever was dus weer kompleet
en men reisde nog steeds van stad naar
dorp en omgekeerd. Willy Maintz was
ondanks zijn echtscheiding van Mary toch
bij het circus blijven werken als
bedrijfsleider. Hij was ook eigenlijk de
man die het circus boven de kermis uittilde.
Hij wilde zelfstandig, als circus alleen, op
tournee. Net als de buitenlandse grote
zaken. In het begin was dat tussen
belangrijke kermissen door. Als daar een
periode tussen zat, dan probeerde men
alleen, dus zelfstandig een speelplaats te
bemachtigen. Later stelde men de tournee
zo samen dat men zelfstandig op reis ging.
Dus alleen als Circus Van Bever met twee
voorstellingen op één dag. Op de kermis
waren 10 voorstellingen per dag geen
uitzondering. Natuurlijk liet men de hele
grote kermissen, waar altijd goed verdiend
werd, niet links liggen. Die werden
gewoon opgenomen in de tournee.
Willy Maintz ontmoette in Rotterdam,
tijdens een optreden van het circus aldaar,
Corrie Blankert, ook een burgermeisje. Al
spoedig reisde zij mee met het circus en
verleende hand- en spandiensten. In de
meidagen van 1940, toen het circus tijdens
de Duitse bezetting hals over kop naar
Breda vluchtte, zijn Willy en zijn vrouw
Corrie naar Sittard vertrokken. Ze zijn daar
een café begonnen. De vader van Willy
dreef het toen bekende hotel Victoria. Na
de oorlog zijn ze weer met Van Bever
meegegaan en nog later met Frans
Mikkenie, een vriend van Willy. Deze was
afkomstig uit Maastricht en met een nieuw
circus begonnen. Toen dit circus enkele
jaren later stopte, zijn Willy en Corrie het
circusleven uitgegaan.
In 1976 is Willy overleden bij een auto-
ongeval. Zijn vrouw Corrie woont
momenteel in Zandvoort. Een leuk detail
is, dat een zoon van hun al vanaf de
echtscheiding van Elvis Presley de belangen
behartigt voor Priscilla Presley.
Wat is de wereld toch klein!
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In iedere plaats, waar het circus optrad, ging men na afloop van het optreden bij de burgemeester of
politie een bewijs van "goed gedrag" halen. Er zijn nog enkele boeken vol getuigenissen bewaard
gebleven. Hierboven een geschreven en door de oud-inspecteur van politie van Sliedrecht, de heer
Tienstra, ondertekend exemplaar.

Was het Circus Van Bever eerst van
Belgische afkomst, later koos men
domicilie in Nederland. Voor de oorlog had
men in Dordrecht enige jaren zijn
winterkwartier. Later werd dat Breda en
nog later, vanaf 16 december 1942, werd
het bekende winterkwartier te Terheijden
betrokken. In deze periode was het ook dat
de sportjournalist Joris van den Bergh een
seizoen met het circus meereisde (er was in
die oorlogsjaren weinig sportjournalistiek
te bedrijven!) Over zijn belevenissen in die
periode heeft hij het bij velen bekende
boek "HET CIRCUS TREKT" geschreven.
Dit boek is nog steeds bij circusvrienden
zeer in trek, maar moeilijk te bemachtigen.
In november 1944, bij de bevrijding van
Zuid-Nederland, was het bijna gedaan met
het circus. Het winterkwartier lag zes
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etmalen in de vuurlinie Er werd voor
tienduizenden guldens schade aangericht.
Ook sneuvelden er enkele paarden. Tevens
werd August Prescher, overigens buiten
zijn schuld, betrokken bij een auto-ongeval
waarbij vier doden vielen. Zelf kreeg hij de
stuurstang in zijn borst. Long en borstvlies
waren doorboord.

"De behandelende arts heeft er versteld van
gestaan", schreef een plaatselijke krant.
De heelkundige behandeling kon zonder
verdoving gedaan worden. August bleef
gewoon een sigaretje roken en toen de
geïnhaleerde rook uit de borstwond kwam,
sprak August de legendarische woorden:
"De schouw trekt verkeerd dokter!"
Dit verhaal werd later natuurlijk
verschillende malen in geuren en kleuren



aangehaald om een indruk te geven hoe kei-
en keihard deze circusdirecteur wel was.
Het winterkwartier in Terheijden kwam In
1953 weer landelijk in de publiciteit.

We nemen de "Merwestreek" van vrijdag
27 november 1953 ter hand.

De rode haan kraait op het Circus
Van Bever.
Dieren en grote tentdoek gered.

"In het winterverblijf van Circus
Van Bever te Terheyden is
zondagavond omstreeks half twaalf
brand uitgebroken. Het gehele
circus-materiaal, behalve het grote
tentdoek dat in reparatie was, is
een prooi van het vuur geworden.
De dieren konden worden gered.
Direct na het uitbreken van de brand
rukte de Bredase brandweer met drie
motorspuiten uit. De materialen-
schuur brandde echter geheel uit,
doordat het vuur gretig voedsel in
het materiaal gevonden had.
Het gelukte evenwel de stal en de
oefenpiste te behouden. De dieren
wist men te redden door de touwen
waarmede zij waren vastgebonden door
te snijden. De stal was slechts door
een éénsteensmuurtje van de afge-
brande materialenschuur gescheiden."

Olifant richt ravage aan
"Geruime tijd na het begin van de
brand waren nog verscheidene paarden
zoek. De olifanten en de kamelen
heeft men op de verkeersweg Breda-
Terheyden kunnen opvangen.
Voordien was een der opgejaagde
olifanten echter gestruikeld en in
een sloot terechtgekomen. Het dier
wist zich op eigen kracht uit het
water te redden. Het is toen
doorgelopen en heeft zich daarna met
zijn kop door de achterdeur van een
boerderij gewrongen. In de keuken
heeft het dier met zijn slurf een
grote ravage aangebracht, vooral
onder de potten en pannen, voordat
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men het uit z1Jn benarde positie
heeft kunnen bevrijden.
De schade wordt voorlopig geschat op
150.000 gulden.
Volgens de rijkspolitie is gebleken
dat een brandende sigaret die door
een stalknecht onvoorzichtig was
weggelegd de brand heeft doen
ontstaan. Alle dieren zijn inmiddels
terecht. De laatste drie vermiste
paarden zijn vijftien kilometer van
de ramp in een weide aangetroffen.
Drie paarden werden gewond. Het
hogeschoolrijpaard van het klein-
dochtertje van de directeur is er
het ergste aan toe. Dit dier had een
wond boven het oog. De paarden zijn
gewond, doordat zij tijdens hun
vlucht tegen auto's zijn gelopen. De
Nederlandse club van circusvrienden
heeft op zich genomen Circus Van
Bever, dat tot een der oudste in
Nederland moet worden gerekend, de
helpende hand te bieden!"

Stoppen of doorgaan

"In het gehele land werd gewag gemaakt
van de catastrofe die Circus Van Bever
getroffen had. De grote vraag was nu, gaat
men door of zet men er een punt achter?
Het directie-echtpaar was al zo rond de
zestig jaar oud. Ze hebben samen lang
gewikt en gewogen. Gezonde eerzucht en
de dwingende kracht van de traditie deed
hen besluiten om het er maar op te wagen.
"De kinderen rekenen er op", sprak Guust
van Bever. Al snel werd het "Comite
Hulpactie Circus Van Bever" opgericht.
Frits van Dixhoorn, een Van Bever-fanaat
pur sang en wonende in Breda, werd de
secretaris van een comité van aanbeveling
waarin de burgemeesters van Maastricht,
Kerkrade, Hoensbroek, Roermond, Venlo,
I s-Hertogenbosch, Eindhoven, Breda,
Terheijden, Goes, Vlissingen en Terneuzen
zitting hadden. De heer H. J. van Doorne
uit Deurne (Directeur van DAP auto-
fabrieken) was voorzitter van het comité.
Mensen die erg begaan waren met dit
circus!
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De "Kiosk" zoals deze verschillende keren aan de Merwesingel stond.

De Volkskrant schreef op 7 april 1954 :

Circus Van Bever verjongd herrezen
uit de as.

"Trouwens de gehele Nederlandse pers
leefde mee. Op de première-voorstelling op
17 april 1954 te Venlo waren velen
aanwezig. De nieuwe tent - Europa' s enige
zesmaster - werd ingezegend door pater
O.F.M. Brokx. Het programma klonk weer
als een klok. Men kreeg niets dan goede
kritieken. Alleen Ilonka Karoly met haar
moeder Mary van Bever waren er niet bij.
Zij waren al eerder afgereisd naar de
Verenigde-Staten van Amerika om te
werken in het grootste circus ter wereld het
"Ringling Brothers Bamum and Bailey
Circus" . Het contract hiervoor was al
getekend vóór de brand uitbrak. Ilonka zou
in de middelste van drie pistes op gaan
treden met haar fameuze hogeschool-
nummer en als ballerina te paard. Ze werd
begeleid door haar moeder. Ze zouden drie
jaar in Amerika blijven. De tournee werd
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echter gestopt op 16 juli 1956 door
problemen met de vakbonden. Dit was
trouwens tegelijkertijd het einde van het
legendarische circus. Het heeft nooit meer
met een tent gereisd. Later gebeurde dit
wel weer in grote hallen of andere
gebouwen, maar ja .... circus hoort toch in
een tent vind ik. Ilonka was dus weer terug
bij Opa en Oma Van Bever. Een gelukkig
weerzien!
Weer thuis werken in de eigen zaak. Nu
niet meer in de zo vertrouwde en zezellizeb b

"kiosk", maar in een 6-masten-chapiteau.
Er waren helaas nog meer tegenslagen. In
oktober 1956 kreeg madame Van Bever een
hartaanval en in 1957 moest de tent alweer
worden vervangen door een nieuwe.
Ditmaal werd in plaats van de witte tent
een groene aangeschaft. Deze was
afkomstig uit het Deense Aarhus. Ook weer
een zesmaster. Toen het seizoen voorbij
was, moest madam worden geopereerd aan
haar heup. Ze ging steeds meer last krijgen
van een blessure die ze in haar jonge jaren
had opgelopen toen ze tijdens een optreden
met haar fabuleuze draadnummer naar
beneden viel. De operatie vond plaats in de



"Cornelis de Vroeghe-Stichting" te
Alblasserdam, de bekende orthopedische
kliniek van dr. Van Nes. De operatie IS
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goed geslaagd en na gerevalideerd te
hebben, kon ze weer optreden met haar
geliefde paarden in het seizoen 1958."

De " Zesmaster" waarmee men ging reizen na de brand.

Het einde .....

"En toen brak het jaar 1959 aan. Men
twijfelde om op reis te gaan. De lasten
werden steeds zwaarder. De vermakelijk-
heidsbelasting en de afdracht van de sociale
premies voor het personeel werden
drastisch verhoogd. De televisie had
inmiddels ook haar intrede gedaan en bleek
een geduchte concurrent. De kinderen
konden contracten krijgen waarmee ze
meer konden verdienen. Er is niet iets
specifieks aan te wijzen wat de reden was,
maar alles bij elkaar was het voor het reeds
op leeftijd zijnde directie-echtpaar moeilijk
om een beslissing te nemen. Toch zijn ze
nog op reis gegaan. Echter niet lang, alleen
in het najaar.
De laatste plaats was natuurlijk de kermis te
Breda. Dat was traditie geworden. Daar
rekende heel Breda op. Bubi Karoly, de
broer van Emile, was er niet meer bij. Hij
was een antiekzaak begonnen in de
Torenstraat te Breda. Half antiekminnend
Europa wist hem te vinden. Vooral
Russische ikonen waren zijn specialiteit.
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Inmiddels woont hij in een bejaardentehuis
te Breda.
Toen de kermis in Breda afgelopen was,
vertrok het circus weer naar het
winterkwartier te Terheijden.
Op 5 maart 1960 schrijft "De Tijd" dat het
Circus Van Bever te koop is. In een
interview vertelt de directeur dat de Noorse
paarden verhuurd zijn aan het Engelse
circus Bertram Mills. De Friezen paarden
gingen dat seizoen naar het Belgische circus
De Jonghe. De familie Wilke vertrok met
hun paarden tijdelijk naar het Belgische
circus De Muinck. Mary van Beveren,
haar echtgenoot Emile Karoly en hun
dochter Ilonka werkten dat moment al in
Zuid-Afrika bij het circus Boswell. "

Op 25 augustus 1960 verschijnt het
volgende artikel in de krant:

Circus Van Bever verkocht aan
bananen-miljonair.

ti Het Nederlandse Circus Van Bever,



dat zijn winterverblijf had bij
Terheijden bij Breda, is verkocht
aan een multi-miljonair, een
bananenkoopman op Martinique (een
van de Franse Bovenwindse Eilanden
in de Caraibische Zee). De manege en
de paarden blijven bij de familie
Van Bever, dat de dieren aan
buitenlandse circussen gaat
verhuren. Van Bever en Boltini (dat
thans door West-Brabant reist) waren
de enige overgebleven Nederlandse
circussen. "

"Hiermee bleek het doek dus definitief
gevallen te zijn. In het kerstnummer van
het Haagsche dagblad "Het Binnenhof' zegt
Guust van Bever tegen de journalist:

"Na een leven van reizen en trekken is het
niet zo, dat we niet meer kennen. ~
kennen best. ~ zijn het alleen moei!"

"Bijna een jaar heeft het circus van de
bananenkoning het volgehouden. Het
reisde, tot er problemen kwamen, in het
Caraïbisch gebied onder de welluidende
naam "Grand Cirque des Caraibes". De
Nederlandse jongleur Leo van Orsel,
werkende onder de artiestennaam Leo
Orselli, was samen met zijn echtgenote, de
Duitse dompteuse Liselotte Edeleer,
meegegaan met het circus toen het door
Van Bever verkocht was. Hij en zijn mede-
artiesten hebben bij een rechtbank van
Porto Rico het faillissement aangevraagd
van de eigenaar, de heer Maurice Croisan.
De artiesten hadden al weken geen gage
meer ontvangen. Op eigen kosten is de
jongleur naar Nederland teruggekeerd. Hij
is later verkeersleider geworden op
Schiphol en geniet inmiddels reeds enkele
jaren van zijn pensioen.
De heer en mevrouw Van Bever zijn op
hun winterkwartier blijven wonen. Op 31
januari 1968 waren zij weer landelijk in de
belangstelling. Ze waren toen 50 jaar
getrouwd. Een groot feest werd gegeven
voor familie, vrienden en bekenden. "

"Het circus verdween, maar oom Guust en
tante Lena zijn niet vergeten, " schreef het
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"Haarlems Dagblad".

"In "De Piste", het maandblad van de club
van circusvrienden, verscheen een hele
fotoreportage van de feestelijkheden die
plaatsvonden van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat."

Op het bedankkaartje stond te lezen:

"Na het onvergetelijke feest ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk is
het ons beiden een behoefte U te danken
voor Uw belangstelling op deze dag.
De overstelpende bewijzen van liefde,
vriendschap en waardering, die wij
mochten ontvangen, hebben ons diep
ontroerd.
Wij danken U, dat mede door U, deze
dag tot het eind van onze dagen in ons
hart gegrift zal zijn."

De heer en mevrouw Prescher-van Bever.

"Op 22 juni 1971 overleed August Prescher
van Bever op 75 jarige leeftijd. Weer werd
landelijke belangstelling door de pers
getoond."

"De Stem" uit Breda schreef:
"Groots afscheid van circuspionier
Prescher. Met een statie, een circuskoning
waardig, is zaterdag August Prescher van
Bever naar zijn laatste rustplaats gebracht.
Op de kist lag een met rode rozen versierde
dressuurzweep. "
"ltát overblijft," zo sprak pastoor

Rombouts bij de groeve, "is een
gedachtenis aan wat eens heel groots was. "

"Op 15 juni 1972 (binnen een jaar dus),
overleed Helena Prescher-van Bever op 79-
jarige leeftijd.

"De Stem" schreef:
"De rouwstoet zal zaterdag a.s. het zelfde
karakter krijgen als bij de begrarenis van
August Prescher. Ook nu zullen
circusvrienden ervoor zorgen dat er
paarden in de stoet meelopen. Paarden, die



het hele leven van mevrouw van Bever zin
en vreugde hebben gegeven. "

Na de begrafenis vermeldde "De Stem":

"Onder grote belangstelling van vele
vrienden uit de circuswereld heeft
zaterdagmorgen in Breda de uitvaart
en teraardebestelling plaats gehad
van mevrouw Helena Jeanette van
Bever, weduwe van August Prescher,
tijdens haar bijna 80 jaar durende
leven, directrice van het Circus Van
Bever. De eucharisatieviering in de
St.Annakerk werd geleid door pastoor
Rombouts uit Terheijden, die in zijn
korte toespraak gewijd aan de
overledene, het devies aanhaalde,
dat zij als directrice van het
Circus Van Bever voerde: "Mens wees
koning met verstand en regeer het
dier met zachte hand!",zo zegt haar
bidprentje.
Zij was inderdaad een koningin met
verstand, toen zij het circus runde.
Zes zwarte en zes witte, wit en
paars gepluimde Friese hengsten van
circus Boltini waren het ook, die de
overledene op haar laatste tocht
begeleidden" .

"Op dinsdag 15 augustus 1978 overleed
Emile Karoly, 67 jaar was deze Hongaar
geworden.
Zijn vrouw, Mary van Bever kon deze klap
niet meer verwerken en heeft het
winterkwartier , waar zoveel herinneringen
lagen, verkocht en is in een bejaardentehuis
gaan wonen. Op 29 april 1989, ruim 10
jaar na haar geliefde echtgenoot is ook zij
overleden. Beiden hadden er de voorkeur
aan gegeven gecremeerd te worden.

Blijft er nog over Ilonka Karoly. Na haar
circusavontuur in Amerika heeft zij enkele
jaren in Zuid-Afrika gewerkt bij Boswell.
In Denemarken, Duitsland, Frankrijk,
Belgie en in Nederland bij het circus van
Toni Boltini. In het circus Boswell heeft
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zij haar man leren kennen, de Hongaarse
circusartiest Fery Baliga. Hij werkte o.a.
mee aan een springplanknummer van zijn
ouders. Ook hij komt uit een oud
circusgeslacht.
Omdat de meeste circussen hier in Europa
z.g. "eendags-plaatsen" gingen bereizen
had men geen tijd om een goede "piste" te
maken. Een goede piste wil zeggen dat de
bodem bestaat uit een mengsel van leem en
zaagsel. Dit moet goed gemengd worden,
aangestampt en vlak zijn en iets oplopend
naar de pisterand. Alleen op zo'n
ondergrond kunnen de paarden goed lopen.
Tegenwoordig ziet men veel dat er een
beetje zaagsel of houtkruIlen gestrooid
worden (omdat dit nu eenmaal hoort), maar
hierop glijden de paarden gemakkelijk uit.
Ze voelen dat ook aan en worden daardoor
onzeker en zijn bang om te vallen met alle
gevolgen vandien. Ze kunnen hun werk dus
niet goed doen. Ook bij Boltini voldeed de
piste niet. Ilonka had daarover al
verschillende keren opmerkingen gemaakt
Ze was bang dat haar paarden zouden
vallen en een been zouden breken. Zoals
men weet kan dit bij een paard nog maar
zelden goed genezen, zodat het dier in de
meeste gevallen afgemaakt moet worden.
Daarvoor hield Ilonka te veel van haar
paarden om dat risico te lopen. Dus besloot
ze te stoppen met het circuswerk.
Met haar Ferry is ze begonnen voor
anderen paarden te dresseren en rijlessen te
geven. Vooral in het dresseren van het
Friese paard zijn ze gespecialiseerd. Hun
humane dressuurkunst wordt wijd en zijd
gewaardeerd. Ze hebben paarden
afgeleverd in o.a. Amerika (Caroline
Williams), Mexico, Frankrijk, Rusland,
enz.
Nu nog lopen in vele grote circussen, zoals
Krone, Sarrasani paarden die gedresseerd
zijn door Ferry en Ilonka Baliga-Karoly!
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Ilonka Karoly rijdt de piste in met haar hoogeschoolrijpaard Kohinoor.

Ilonka en Ferry kregen twee zoons, Ferry
jr. en Marco. Geen van beiden voelden ze
zich aangetrokken tot het harde en onzekere
circusvak. Ferry Jr. is bedrijfsleider in een
groot garagebedrijf geworden en zijn broer
Marco is werkzaam als microbioloog in een
research-laboratorium.

Dit was dus het relaas van het Circus Van
Bever.

"Een circus om van te houden" .

Dit is ook de titel van het boek dat Frits
van Dixhoorn vorig jaar over dit circus
schreef. Na bijna 35 jaar is deze zaak bij
degenen die ooit een der voorstellingen
bezocht, nog steeds niet vergeten. Met het
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verschijnen van dit boek, vorig jaar in
oktober, was het Circus Van Bever dus
weer in de belangstelling.

Ook in de landelijke pers werden weer
verhalen over dit circus in herinnering
gebracht.
De burgemeester van Breda, de heer Ed
Nijpels, overhandigde het eerste exemplaar
aan Ilonka Karoly. Het werd daar in het
stadskantoor van Breda een ware happening
van "Van Bever-Fans". In de hal was een
tentoonstelling ingericht met een prachtige
miniatuur van de 11Kiosk" , compleet met
vracht-en woonwagens, vervaardigd door
de heer A. Wolthuis uit Hoogezand.

H.Gelderblom



37

OPROEP VOOR DE KEURING

wie in vroeger tijden voor de keuringsraad, in verband met het
vervullen van de dienstplicht, moest verschijnen werd kennelijk
uitgebreid geïnformeerd. Rook Buizert vond tussen zijn papieren
nog een enigszins vergeeld exemplaar uit het jaar 1934. We
drukken het hierbij volledig af.

TAAK VAN DEN KEURINGSRAAD

Behalve in eenige uitzo nderingsgevallen geschiedt bij den keuringsraad het
onderzoek tot het beoordelen van den geschiktheid voor den dienst in het
algemeen en tot het verkrijgen van gegevens voor de nadere bestemming.

Ongeschikt voor den dienst worden geacht:
1. zij ,die kleiner zijn dan 1.55 m. ;
2. zij, bij wie ziekten of gebreken bestaan, als vermeld in een bij

Koninklijk Besluit vastgesteld keuringsreglement.
Zij, die bij de eerste maal, dat om hun geschiktheid uitspraak moet wordt
gedaan, verkeeren in een der onder 1 en 2 bedoelde gevallen, worden geacht
slechts tijdelijk ongeschikt te zijn, indien onderscheidenlijk:

a. de lengte meer dan 1.50 m. bedraagt;
b. de ziekte of het gebrek waarschijnlijk binnen een jaar zal hebben

opgehouden te bestaan.
In alle andere gevallen worden de onder 1 en 2 bedoelde personen geacht
voorgoed ongeschikt te zijn.
Het onderzoek blijft geheel of ten deele achterwege , voor zoover blijkt,
dat de gezondheidstoestand van den ten keuren persoon het onderzoek niet
gedoogt.
De uitspraken van den keuringsraad worden in het openbaar medegedeeld.

WIE VOOR DEN KEURINGSRAAD MOETEN VERSCHIJNEN

Behoudens uitzonderingen, is ieder, die voor den dienstplicht is
aangeschreven, verplicht de op hem aangewezen plaats en tijd voor den
keuringsraad te verschijnen. Hij kan echter aan den voorzitter van den
keuringsraad het verzoek doen om het onderzoek bij een anderen keuringsraad
te ondergaan. Dit verzoek kan ongezegeld zijn, doch moet gefrankeerd
verzonden worden. Desgewenscht kan hij het verzoekschrift indienen bij den
burgemeester, die alsdan zorgt voor de verzending.
Op den ingeschrevene, die tijdelijk ongeschikt wordt verklaard, rust de
verplichting, om voor den keuringsraad te verschijnen, nogmaals in het
jaar, volgende op dat, waarin de tijdelijke-ongeschikt-verklaring plaats
had, tenzij hij inmiddels geschikt of voorgoed ongeschikt is verklaard of
van den dienst is uitgesloten.
Hij, die voor den keuringsraad moet verschijnen, is verplicht zich bij dien
raad aan het voorgeschreven onderzoek te onderwerpen.
Het staat den ingeschrevene vrij, bij de keuring een geneeskundige
verklaring omtrent de lichaamsgesteldheid te overleggen, opdat daarmede
rekening kan worden gehouden.
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WIE NIET VOOR DEN KEURINGSRAAD MOETEN VERSCHIJNEN
In de eerste plaats behoeven niet voor den keuringsraad te verschijnen Z~J,
die reeds wegens broederdienst of wegens opleiding tot geestelijke enz. van
den dienstplicht zijn vrijgesteld.
Voorts behoeven niet voor den keuringsraad te vershijnen de ingeschrevenen:

a. die zijn opgenomen in een krankzinnigen-, idioten-, doofstommen-,
of blindengesticht;

b. die doen blijken door ziekte of gebreken tot die verschijning
buiten staat te zijn en niet zijn opgenomen in een gesticht, als onder a.
bedoeld;

c.die zijn opgenomen in een rijksopvoedingsgesticht, een tuchthuis,
een gevangenis of een rijkswerkinrichting;

d.die hun beroep maken van de buitenlandsche zeevaart of van de
zeevisscherij buitenslands;

e.die langer dan een maand in het buitenland verblijven in een
plaats, welke meer dan 15 km van de Nerderlandsche grens is gelegen;

f.die tot een geestelijk of een godsdienstig-menschlievend ambt
bekleden of tot zoodanig ambt worden opgeleid;

g.die als vrijwilliger behooren tot de landmacht, tot de zeemacht of
tot de overzeesche weermacht.
Dezen worden niet tot de keuring toegelaten
Voor den ingeschrevene, op wien de verplichting rust voor den keuringsraad
te verschijnen, doch die aan den raad een verklaring zendt welke den raad
voldoenden grond geeft om den ingeschevene voorgoed of tijdelijk ongeschikt
te verklaren, komt bedoelde verplichting te vervallen. De verklaring moet
op, of na 1 Maart zijn afgegeven, bij voorkeur door twee geneeskundigen, en
worden ingezonden zoo spoedig mogelijk nadat de ingeschrevene in opgeroepen
om voor den keuringsraad te verschijnen. De verklaring moet overigens
voldoen aan dezelfden vereischten als zijn aangegeven ten aanzien van de
hiervoor onder e. vermelde verklaring.

INDEELING BIJ DE ZEEMILITIE OF BIJ EEN DER KORPSEN VAN HET LEGER

De Voorzitter van den keuringsraad verzamelt tijdens de zitting gegevens
omtrent de indeeling.
In verband hiermede staat het den ingeschrevene vrij, aan den voorzitter
mede te deelen of hij, zoo hij tot gewoon dienstplichtige mocht worden
aangewezen, zou wenschen te worden bestemd voor de zeemilitie, voor de
hospitaalsoldaten, voor een bereden korps en ook aan welk ander korps hij
zich het liefst toegewezen zou zien. Ook kan hij zijn wenschen opgeven
omtrent het garnizoen en het tijdvak van inlijving.
Voorts kan de ingeschrevene de voorzitter een schriftelijke verklaring ter
hand stellen, om te bewijzen, dat hij voor eenig vak of voor eenigen arbeid
bijzondere geschiktheid bezit.
Met deze wenschen kan evenwel slechts rekening worden gehouden, voor zoover
de dienstbelangen het toelaten.

HERKEURING

Ten aanzien van eIken ingeschrevene, omtrent wien den keuringsraad
uitspraak heeft gedaan, kan bij den herkeuringsraad een nieuw geneeskundig
onderzoek worden aangevraagd;

a. door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of diens wettigen
vertegenwoordiger;

b. door elk der overige voor de gemeente ingeschreven personen of
diens wettigen vertegenwoordiger.
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De aanvraag moet berusten op aannemelijke in het verzoekschrift omschreven
gronden en uiterlijk den tienden dag, waarop de uitspraak in het openbaar
is medegedeeld, zijn ingeleverd bij den burgemeester der gemeente, waar de
ingeschrevene, wien de uitspraak geldt voor de dienstplicht ingeschreven
is.
Aanvragen, niet gericht of niet ingeleverd op de hier omschreven wijze,
kunnen geen gevolg hebben.
Strafbepalingen
De ingeschrevene, die verplicht is voor den keuringsraad te verschijnen, en
niet op de daarvoor aangewezen plaats en tijd verschijnt, of die, aldaar
verschenen zijnde, zich niet aan een onderzoek onderwerpt, wordt gestraft
met een hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten
hoogste honderdvijftig gulden. Hetzelfde geldt voor den ingeschrevene, die
moet worden onderzocht op de plaats, waar hij zich bevindt, en zich niet
aan een onderzoek onderwerpt, en ook voor den ingeschreven persoon en zijn
wettigen vertegenwoordiger, die de in verband met de Dienstplichtwet van
hem gevraagde opgaven niet of niet naar waarheid verstrekt. Pleegt hij
opzettelijk een van genoemde feiten, dan wordt hij gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten
hoogste zeshonderd gulden.
Voorts wordt de aandacht gevestigd op art. 206 van het Wetboek van
Strafrecht, dat luidt als volgt:
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft:

1. hij, die zich opzettelijk voor den dienst bij de krijgsmacht
ongeschikt maakt of laat maken;

2. hij, die een ander op diens verzoek voor den dienst ongeschikt
maakt,
Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd.

Sliedrecht, 31 maart 1934
De Burgemeester,

H.Popping

Werkgroep Dialect

Rook Buizert, lid van de werkgroep Dialect, haalt zijn herinneringen op aan de dag, waarop
hij voor de militaire keuring ging.

MILITAIRE LOTING EN KEURING

LOTE

Azzie negentien jaer was kreeg ie 'n oproep om voor de keuring voor militaire dienst te
komme. Zögezeed voor de lichting waerin je twintig wier. Dat lote is i mijn tijd nogal
veraanderd. 'k Weet nog dat die loting in de goedereloods achteraan de Sesjonsweg was.
De lote1inge die uitgeloot wazze kwam me dan med 'n pepierechie op d' r pet - 't lot - de
Sesjonsweg op.
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Mêêstal in groepies en aarm in aarm gonge ze dan hard zingende en uitgelaete de kefees af.
Laeter is dat lote verplaetst naer 'n gebouwchie bij de begraefplaets.

Alfabetische loting

Weer wat laeter is dat lote hêêmel veraanderd. D'r wier dan 'n letter uit 't alfabet geprikt,
(waer en hoe weet 'k niet), en ok nog 'n aantal veddere letters. De naome van de lotelinge
die nae deus letters kwamme wiere aangeschreve om voor de keuring te komme. Wazze de
gelote letters bevobbeld GROEN, dan was iemand die GRIJS hiette ingeloot en 'n aander
die GEEL hiettende was vrij van dienstplicht. Dut was 'n landelijke regeling en 't keure
gong deur tö ze voor die lichting voldoende jonges hadde, meschie is 't nog wel zo.

De keuring zelf

Die was in 't ouwe gemêêntehuis in de Kaarkbuurt, wat nou 't Slierechs Museum is. Wat de
ruimtes betreft is t'r nie veul veraanderd, je kan wel zegge dat 't nog 't zelfde is. In 't
kaomertie rechs van de voordeur mosse me wachte tot we in de grööte zaol gekeurd mosse
worde. In die zaol sting rechs van 't midde 'n lange taofel waerachter 'n vier kaptaains of
surzjante mè pepiere zatte. Wà ze aalemael gevroge hebbe weet 'k nie meer, mor 't zelle
wel de gewone vraege gewist zijn , zöas je naom, adres en ovvie soms wat onder de leeje
had. Aan 't end van de taofel sting 'n lengtemeter waer iederêên tege mos gaon staon voor
ie lengte. Eên van de jonges gong op 'n onhandige menier tege die paol staon, waerdeur die
paol med 'n harde klap op de taofel terecht kwam, We krege toe 'n voorproefie hoe ze je,
azzie in dienst kwam, uit konne foetere. Om nog 's op die paol trug te komme, 'n jonge
waer ik mee in de klas gezete had was korter dan de veraaiste lengte. Daervoor is tie ok
afgekeurd. 'n Surzjant die 'm mos mete had de grootste lol omdat de jonge die voor 'rn was
zeker twêê koppe gröóter was.

Klêêdhoksies

Links in de zaol wazze zaaildoeke klêêdhoksies, waer ie je aaige uit mos klêêje, want ze
mosse ok wete wà voor vlees ze in de kuip hadde. 't Ondergoed wà me toe droege was wel
'n bietjie aanders. Toe hà je gêên tricot ondergoed mor zelfgemaokte flenelle hemde en
broeke, en in de winter 'n molton baot mè lange mouwe. De sluitinge wazze mè knööp en
knööpsgaetjies want ritssluitinge wazze d'r toe nog niet, evemin as elestiek in 't ondergoed.
Azzie uitgeklêêd was mos ie op 'n stoel gaon zitte en wier d' r med 'n rubber haomertie op
ie knieë gesloge en as de reactie goed was mos ie op de rug và je hande blaeze om te laete
kijke ovvie gêên breuk had. 'k Hèt hier en daer, bij jonges và mijn leeftijd, nog gevroge of
ze ok nog wat konne vertelle over wà ze nog wisse, mor wat wil ie Nae sestig jaer
raokt 'r wel 's wat in 't vergeetboek, heel
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Een gevaarlijke voedseltocht in de hongerwinter van 1944

Initiatiefnemer M.P.Korevaar, toenmalig groentehandel aar, woonachtig in de Kerkbuurt te
Sliedrecht.

Aanleiding tot dit initiatief

In de herftst van 1944 werd de voedseltoestand ook in de gemeente Sliedrecht steeds
nijpender. Veel inwoners gingen er op de fiets ( zonder banden) of te voet op uit. Men
sprak van "d 'n boer op gaan", waarbij het de bedoeling was iets van voedsel te
bemachtigen. De tochten waren vaak niet van gevaar ontbloot. De bezetter werd steeds
agressiever, evenals de landwacht (een uit N.S.B.-ers bestaande, met jachtgeweren
uitgeruste organisatie). Als burgers werden aangehouden met "smokkelwaar", werd het met
moeite verkregen voedsel in beslag genomen. Door de honger genoodzaakt ging men het
dan de andere dag opnieuw proberen.
Bij dhr. M.P.Korevaar rees toen het plan om een voedseltocht naar Broek op Langedijk in
Noord-Holland te organiseren. Voorwaar in die tijd geen eenvoudige zaak! Uit hoofde van
zijn beroep wist hij dat daar volop groente lag opgeslagen. Het lag daar op afnemers te
wachten. Een voornemen dat gemakkelijker gezegd dan gedaan was.

De voorbereiding

Om zijn doel te bereiken had hij in de allereerste plaats de medewerking nodig van de
plaatseljke overheid (N.S.B.-burgemeester) en de Duitse instanties. Korevaar was in contact
gekomen met een Duitse collega-groentehandelaar die als militair gelegerd was bij de
Ortscommandant in de Merwestraat nr. 34. Met dit contact moest men in die tijd zeer
voorzichtig zijn, omdat er met allerlei valstrikken werd gewerkt. Toch ontstond er na
verloop van tijd een zeker vertrouwen. De burgemeester werd bereid gevonden een
verklaring af te geven die van een aanvulling werd voorzien door de Duitse instantie. Dit
alles werd bewerkstelligd door zijn Duitse collega. Verklaard werd ook dat een deel van de
groenten ten goede zou komen aan de Wehrmacht. Dit laatste was geenszins de bedoeling
van Korevaar, maar zonder genoemde voorwaarde zou het zeker niet gelukt zijn.
Ondertussen waren er pogingen gedaan om een sleepboot te charteren. Na een aantal
vergeefse pogingen ging Korevaar praten met de kapitein van een sleepboot die afgemeerd
lag in de Sliedrechtse haven. De eigenaar woonde in 's-Hertogenbosch. Deze stad lag in
reeds bevrijd gebied. De kapitein durfde het aanvankelijk niet aan om zonder toestemming
zo'n gevaarlijke tocht te ondernemen. Na lang aanhouden heeft hij tenslotte toch "ja"
gezegd. Wel was er nog een ander probleem , hij had geen kolen meer aan boord! In de
hongerwinter was daar practisch niet aan te komen. Iemand vertelde echter dat er bij de
Sliedrechtse gasfabriek nog een kleine voorraad lag opgeslagen. De gasproductie was
inmiddels gestaakt. De toenmalige directeur van de gasfabriek werd bereid gevonden om de
sleepboot van kolen te voorzien. Om te weten dat het om een voedseltocht ging, werd met
grote letters VOEDSELVOORZIENING op de sleepboot en de schepen geschilderd.
Ondertussen had de heer A. Boom, groothandelaar in groenten en fruit van de plannen
gehoord. Deze was gevestigd te Neder-Hardinxveld. Hij verzocht, om voor zijn rekening,
nog twee schepen extra mee te nemen.
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Daar het ging om niet al te grote schepen was dit wel mogelijk. Het kostenplaatje werd
daardoor eenvoudiger.
Daar er in die tijd in Noord-Holland nog weinig fruitteelt was, werd een voorraad fruit
vanuit de Betuwe meegenomen als ruilobject. Dit bleek een goede gedachte te zijn.

Op weg

Nadat alle voorbereidingen gedaan waren, ging de sleep van start. De heer Korevaar ging
zelf op de fiets vooruit om op die plaatsen, waar problemen te verwachten waren van te
voren aanwezig te zijn. Het bezit van een fiets op luchtbanden was toen iets bijzonders.
Onderweg werd hij ook voortdurend staande gehouden door Duitse militairen die zijn
rijwiel wilden vorderen. Na inzage van zijn papieren mocht hij dan weer verder. Echter in
Lexmond ging het fout. Ondanks zijn papieren werd zijn fiets in beslag genomen door de
Grüne Polizei. Zodoende moest de nacht noodgedwongen te Lexmond worden
doorgebracht. Dat kon in de oorlog problemen met zich meebrengen. Een onbekende in je
huis toelaten deed men niet zo gemakkelijk. Toch werd er al gauw een adres gevonden. Hoe
nu verder? Zonder fiets kon hij niets beginnen. Dus maar naar de Ortscommandant om zijn
beklag te doen over de in beslagname van zijn voertuig. Door de persoonlijke bemoeienis
van de Ortscommandant kreeg hij zijn karretje terug. Tot Amsterdam ging alles naar wens.
In Noord-Holland moest een aantal sluizen worden gepasseerd. Die waren allemaal bezet
door Duitse soldaten. Om doorgang te verkrijgen moesten steeds weer nieuwe vergunningen
worden aangevraagd. Dit kostte veel tijd en geduld. Toch is de sleep, achteraf gezien, nog
vlot in Broek op Langedijk aangekomen en kon men beginnen met het regelen van de
inkoop van de groenten.

De inkoop

Op de veiling kreeg hij te horen dat het wel tot nieuwjaarsdag kon duren eer er geladen kon
worden. Het meegenomen fruit kwam toen goed van pas. Toen hij daarmee op de proppen
kwam, was men bereid spoed achter het laden te zetten. Ook de schippers en de
sleepbootkapitein gingen voor zichzelf op pad om aardappels en graan te bemachtigen. Er
ontstond enigermate ongenoegen toen de schippers merkten dat de kapitein kolen had
geruild tegen graan. Ze eisten een deel van het graan, zo niet, weigerden ze de terugtocht te
aanvaarden. Door tussenkomst van de heer Korevaar is deze ruzie in de kiem gesmoord.
Ondertussen waren de schepen geladen met diverse soorten kool, uien, wortelen en
zuurkool in vaten van 200 liter. Ook werd er nog een paar duizend kilo pootaardappelen
meegenomen. De totaal ingekochte partij was gelijk aan 27 wagonladingen.

Terug naar Sliedrecht

Omdat kerstmis naderde werd de terugreis meteen aanvaard nadat het laden was voltooid.
Een paar onderduikers die naar een ander adres moesten verhuizen maakten een gedeelte
van de reis mee. Dit kon bij ontdekking vanzelfsprekend gevaar opleveren. Gelukkig is dat
niet gebeurd. De reis verliep verder zonder al te grote problemen. Daar de hemel zwaar
bewolkt was, bestond er weinig gevaar voor beschietingen vanuit de lucht. De laatste nacht
werd afgemeerd in Meerkerk, waar de heer Korevaar overnachtte bij kennissen uit de
fruithandel.
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Om vier uur die nacht werd hij echter gewekt door iemand die kwam vertellen dat de Duitse
Wehrmacht belangstelling toonde voor de schepen. De sleep is toen met de noorderzon
vertrokken om het laatste stuk van de reis af te leggen. Op 24 december was de sleep weer
in de Sliedrechtse thuishaven.

Bewaking, inbeslagname en opslag

Tijdens de nachtelijke uren moesten de schepen worden bewaakt. De beloning bestond uit
groenten. De mensen konden dat beter gebruiken dan geld. Alleen op de zwarte markt was
voor veel geld wat te koop. In Sliedrecht en de andere gemeenten van de .Alblasserwaard
waren gaarkeukens van start gegaan om de noodlijdende bevolking tenminste van enig
voedsel te voorzien. Een en ander geschiedde onder supervisie van de voedse1commissaris
van Zuid-Holland. In Bleskensgraaf was een bureauhouder gevestigd. Deze instantie heeft
beslag gelegd op de gehele voorraad van de schepen. Alles is opgeslagen in de oude
scheepsloods van het Kerkerak in de Industrieweg.

Doel toch bereikt

Geldelijk voordeel zat er vanzelfsprekend op deze wijze niet III de onderneming. Alle
betaalde rekeningen zijn later vereffend, behalve die uit de persoonlijke sfeer, zoals
overnachtingen en maaltijden. Ondanks de inbeslagname werd het voor ogen gestelde doel
toch bereikt. Gedurende een aantal weken hebben de gaarkeukens in de Alblasserwaard
"geteerd" op de voorraad groenten. Helaas liet de kwaliteit van het geleverde eten veel te
wensen over. "Honger maakt echter rauwe bonen wet," zegt het spreekwoord. Toch is het
van mensen bekend dat zij bepaalde dingen later niet meer door de keel konden krijgen.

Het thuisfront

Voor het gezin Korevaar is de voedseltocht een angstige en spannende tijd geweest. Al die
tijd was er geen contact. Er moest worden afgewacht of alles goed zou aflopen. Men ging
met die gedachte naar bed en stond er mee op. Bij de uiteindelijke thuiskomst was er dan
ook feest in huis, voorzover er onder de oorlogsomstandigheden van feest gesproken kon
worden. Het kerstfeest kon gelukkig samen worden gevierd. Veel rust werd er echter niet
gegund, daar terugtrekkende Duitse troepen overdag de beschutting van de dijk zochten. Bij
de familie Korevaar werden om die reden op de eerste dag een paar paarden ondergebracht.
's Nachts zijn de soldaten toen weer verder getrokken

Niet de laatste voedseltocht.

Gedreven door de inwendige drang om toch vooral te zorgen dat er te eten viel heeft de
heer Korevaar tot aan de bevrijding geprobeerd om aan groente te komen. Hiertoe had hij
steeds weer vergunningen nodig. Met paard en wagen trok hij dan naar Zwijndrecht. Om de
brug bij Alblasserdam te kunnen passeren had men zo'n "Schein" van de bezetter nodig.
Die kreeg men niet zomaar. Daar was overredingskracht voor nodig. Gelukkig zijn alle
inspanningen niet voor niets geweest en heeft hij op zijn manier een steentje bij kunnen
dragen om de bevolking te helpen de hongerwinter door te komen.
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Telefoongids 1937

Traditiegetrouw gaan we weer verder met
onze aangesloten abonnees.
Ditmaal de letters L, Men N.

232

141

277

245
192

20
268

151

6

90

15

165

239

258

81

212

57

L

Lanser, A., Reparatie en verh.inr.,
garage, B 443.
Lanser, Fa. A., Scheepsb., nieuwb.
en rep.-bedrijf,stuwad. en
baggermat. , verk. en verh. van
baggermat. B 178.
Lanser, Gebr., Bakkerij-
grondstoffenfabr., Middeldiepstr.43
Lanser, J., Merwestr. 14
Lavooy & Zn., P., Sliedr. Vischh.,
B 899.
Leeuwen, G.B.v., Arts, C 109.
Leeuwen, P.v.,Deurwaarder, Dr.
Langeveldplein 11
Leun,J.C. v.d. Electro-techn.bur.,
Kerkstr. 3.
Leur, L.C.de, Hoofdontsm.
Zi-Hcll. Ver. het Groene Kruis ,
C 656.
Lommers, C., Groenten- en
Fruithandel, Adm. de Ruyterstr. 53.
Luyt, N. V. v.h. Gebr., Uitg.
Nieuwsbl. v. Sliedr. en Omstr.,
Kerkstr. 4.

M

Maasland, A., Limonadefabr.,
wijnh., B 140.
Maat, G., Melkproducten, Piet
Heinstr., 1.
Maat, H., Boter-,kaas-, en
eierhandel engros, D 294a.
Maatschappelijk Hulpbetoon, Secr.-
Penn. J. W. Beenhakker, C 14.
Mij. Sliedrecht tot Verz. v. Ijzeren
Schepen, J. Th. Meyer, Expert,
D249.
Mij. tot verz. v. Uz. Schepen,
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G.Dekker, Expert, schipper en
steenleverancier, A 588.

Voor eerste soort brandstoffen
bel op 287

L.~S,BRANDSTOFFENHANDEL ,
SLIEDRECHT .

73 *** Meywaard's
Electr. en Radiohandel

KERKBUURT -- SLIEDRECHT

14 Mastrigt, J. v., Arts, B 409.
154 Meer, A. de, IJzerw. en gereedsch.,

B 953.
51 Meer, E.e. de, Arts, C 153.
145 Merwede Handelsonderneming,

N.V., Verkoopkant. v. wijnen,
banket, suikerw., biscuits., enz.,
B 136.

287 Mes, L., Brandstoffenh.,
P.Rijsdijkstr., 17.

7 Meyer, L., Café en sociëteit, B 30.
113 Meyer, Fa., Wed. W., Manufact.

en mode-art., B 306.
174 Meyer' s Muziekhandel, B 459.
73 Meijwaard, C.G. Electrotechn.

instal1. bur., B 278.
31 Moolhuisen, J. v., Dierenarts,

Louisahoeve.
200 Mourik, J. v., Schoen- en

lederhandel, B 851.
80 Muilwijk, Wed. P., Manufacturen

en sigaren, B 895.

"Voor Keuken- en
Huishoudelijke Geschenken.
..... Eerst aan DE MEER denken".

NEEM TELEFOON

Volgende keer gaan we verder met de
abonnees, waarvan de namen met de letters
N, 0 en P begonnen.



INGEZONDEN
De Baanhoekspoorbrug

Jan van Heukelum haalde voor ons wat
herinneringen op betreffende de Baanhoek-
spoorbrug. Hij bracht de verschillende
fasen ook in beeld. Hiervoor hartelijk dank!

Aan de hand van de bijgevoegde tekeningen
gaan we de veranderingen aan de brug
nauwgelet volgen.

Tekening (1) geeft het silhouet van de brug
vanaf de opening op 28 mei 1885 tot 14
mei 1940.
Op de laatstgenoemde datum heeft het
Nederlandse leger de boog aan de
Sliedrechtse zijde laten springen om, voor
een eventuele opmars van Duitse troepen
vanuit het zuiden, de toegang tot de Alblas-
serwaard te verhinderen. Tekening (2).

Zo snel als mogelijk was -september 1940-,
is de brug hersteld met een nieuwe
overspanning. Tekening 3.
Deze overspanning was eigenlijk bedoeld
voor een brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal.

Op 12 april 1945 vernielden de Duitsers de
brug, maar wel op een "verbeterde" wijze,
zoals "onze jongens" het in 1940 hadden
gedaan, n1.:
a. het gedeelte direct aan de

Sliedrechtse zijde;
b. het herstelde gedeelte van september

1940;
c. het rechtse gedeelte direct na de

boog aan de kant van Dordrecht.
Slechts één boog lieten zij intact om hun
eigen transport over water niet te
belemmeren. Tekening (4).
Na een lange wachtperiode werd de brug
opnieuw hersteld met onderdelen van
diverse bruggen uit Nederland.

o.v.s. december 1994 - nr. 21
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Uiteindelijk, op 14 juli 1947, was er weer
treinverkeer mogelijk tussen Dordrecht en
Geldermalsen!
De lange periode van herstel werd
veroorzaakt door het feit dat Rijks-
waterstaat een plan had ingediend, waarbij
de brug op een andere plaats was gepland!
Tekening (5).

Tussen juli 1947 en 23-24 juli 1983 is er
nog verscheidene keren gewisseld met
brug delen , zodat de het uitzicht op de brug
nogal eens wisselde. Tekening (6).

Op 23 en 24 juli 1983 werden alle
onderdelen van de bestaande brug volgens
planning afgevoerd. Op dezelfde pijlers,
waarop de allereerste bogen rustten,
bevindt zich nu de moderne overspanning
met het al zo lang gewenste klapbare
gedeelte voor doorgaande grote schepen.
Hiermee kwam een eind aan de benaming
van de brug : "De Brug der Zuchten" .
Ook nieuw was het het fietspad, waarmee
en prima verbinding werd gemaakt naar
Dordrecht en het recreatiegebied "De
Merwelanden". Tekening (7).

Persoonlijk vond ik de oude brug met de
bogen sierlijker, maar dat is een kwestie
van smaak.
Het nut is, voor wellicht de volgende 100
jaar Baanhoekspoorbrug, uit praktisch
oogzicht , belangrijker dan de vormgeving.

J. van Heukelum.

Ondergetekende houdt zich gaarne
aanbevolen voor op- en aanmerkingen!
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INGEZONDEN
Markante oude bouwwerken

Van Jan Van Heukelum ontvingen we ook
een aantal tekeningen van markante oude
bouwwerken in Sliedrecht.
Op de watertoren na, waarvan het
voortbestaan ook al bedreigd wordt, zijn ze
allemaal verdwenen.

't~ A t<lD IN ~ ~;::!H Lil S': E

IN 'N~ K A

OLJde~

-. --. -. ---..-
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Dat men van sommige zaken wel eens spijt
krijgt, blijkt uit het feit dat de muziektent,
die op het Dr. Langeveldplein stond, eerst
werd afgebroken en vervangen door een
modernere fontein, nu weer in ere is
hersteld. Een goede zaak!

Hieronder drukken we de bouwwerken af.
Bedankt Jan!

J30lJwwerken
~

MOLEN
IN W:JK C

WATE~TOR.~~

lN'W!!f< A

--~~~-~~'-'-'~~'

."~.-.-

.D EL :5 ~~=~_.~.. .~1_~~_~_.
...:J. v· :-: -= ~ -< ".:.: :_ ;~ M.
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Zoveel ( .... ) jaar geleden.
Ditmaal gaan we terug naar het jaar 1968. Het jaar waarin de Beatles een meditatiekuur
deden in India, dr. Martin Luther King en Robert Kennedy werden vermoord, Jan
Jansen als eerste Nederlander de Tour de France won en in Tsjecho-Slowakije een
vrijheidsdroom op bloedige wijze uiteenspatte.
In Sliedrecht werd een nieuw ziekenhuis geopend. Wat er nog meer in dit jaar in ons
eigen dorp gebeurde? Op deze en de volgende bladzijden zullen we U even in de tijd terug
voeren.

NIEUW ZIEKENHUIS IN SLIEDRECHT
Wat waren we blij op 8 april 1968 toen het nieuwe Sliedrechtse Ziekenhuis
door Mr. Klaasesz werd geopend.

Toen de pers was uitgenodigd om in het nieuwe gebouw een rondgang te maken,
werd er rondom en in het ziekenhuis nog hard gewerkt, Men was echter al wel
zover gevorderd dat de eerste patiënten hun intrek konden nemen in de
lichte, ruime en ideaal verwarmde en geventileerde kamers.

Het was nog niet helemaal een echt ziekenhuis dat de pers te zien kreeg. De
onmisbare verpleegsters in hun witte kleding ontbraken, een ziekenhuislucht
hing er helemaal niet.
"Die komt er misschien ook helemaal niet", aldus geneesheer-directeur J.
Meijers "Het ventilatiesysteem staat z 'n mannetje en zorgt ervoor dat
regelmatig verse lucht wordt aangevoerd."

Veel techniek
Vele kilometers draden, kabels en buizen lopen langs de plafonds en door de
vloeren en muren. Een modern zusteroproep-systeem met microfoontjes bij de
bedden. Airconditioning-installaties ontbreken niet. In de keuken zorgen
ingenieuze apparaten ervoor dat voedsel, dat drie dagen terug bereid is,
nog even smakelijk en voedzaam is als toen het uit de pan kwam.

Niet meer dan vier
Drie jaar en acht maanden geleden na het slaan van de eerste paal door oud-
wethouder Baars Azn. is het nieuwe Sliedrechtse gemeente-ziekenhuis dan in
gebruik. Weliswaar nog niet officieel, want de opening vindt eerst op 8
april plaats. In totaal 120 personen kunnen er in de toekomst verzorgd en
behandeld worden. Zij zullen nooit met meer dan vier personen op één kamer
kunnen liggen. Het woord "zaal" komt dus in het ziekenhuis niet voor.Elke
kamer heeft een eigen toilet en een eigen douche, die samen met een
garderobe in een soort hal, gelegen tussen gang en ziekenkamer z1Jn
aangebracht. De vijf verdiepingen van het gebouw hebben allemaal speciale
bestemmingen gekregen. De bovenste drie verdiepingen zijn de
verpleegafdelingeni de interne afdeling, de chirurgische -, de kraam- en
verlosafdeling, alsmede de kinderafdeling. Op de begane grond z1Jn de
polikliniek, de opnameafdeling, de directieruimte, de administratie en de
kantine te vinden. Het souterrain tenslotte bevat de twee operatiekamers,
de sterilisatieafdeling, de laboratoria, de röntgenafdeling en het
ketelhuis.
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Veel kleuren
Verantwoordelijk voor de architectonische inrichting in het pand is de heer
J.e.Borsje uit Hardinxveld-Giessendam, kennelijk een man met eigen ideeën
over de kleuren die in een ziekenhuis moeten worden gebruikt.Uit veel
details blijkt dat eenvoud toch maar het kenmerk van het ware is, want over
het algemeen is de inrichting van het Sliedrechtse ziekenhuis bepaald niet
luxueus, maar wel uitgekiend. En praktisch! Het kost zo toch al 12 miljoen
gulden!
De 120 patiënten zullen in de toekomst worden verzorgd door 120 personen.

Schuilkelder
Het half-ondergrondse souterrain is een intrigerend deel van het
ziekenhuis. Niet alleen omdat het met een 80 meter lange tunnel is
verbonden met het souterrain van het oude ziekenhuis, maar ook omdat het
geheel is gebouwd met het nevendoel ca. 400 mensen een gas- of atoomaanval
of een overstroming te doen overleven. Alle deuren en andere openingen
kunnen gas- en waterdicht worden afgesloten met dikke stalen deuren.

Aquarium
Aardig is het dat in het souterrain een groot aquarium is geplaatst. De
inrichting en de verzorging ervan in handen van de aquariumvereniging
"Rozazeüs". De keuken, ook in het souterrain, is ruim en modern. Koken en
afwassen gaat in moderne, grote apparaten en voor het bewaren van het
voedsel zijn er grote koelcellen en wat kleinere koelkasten.
Het miljoenenprojekt aan de Wilhelminastraat in Sliedrecht is nu bijna
klaar. Als vele Sliedrechters een beetje trots zijn op dit door een eigen
aannemer (A.B.B)gebouwde ziekenhuis is dat geen wonder, want het is bepaald
een kostbaar en goed gebouw, dat daar verrezen is. Voorlopig is het voor
iedereen nog wat wennen in dat naar verf ruikende bouwwerk, voor de
patiënten, maar vooral voor het personeel dat nu van de faciliteiten van de
nieuwste vindingen op ziekenhuisgebied gebruik kan maken.

Geschiedenis
Nu ruim 25 jaar later behoort. dit alles alweer bijna tot het verleden. De
trots van Sliedrecht zal ontmanteld worden. Wie van de destijds aanwezige
persmensen had zich dat kunnen indenken, laat staan durven schrijven. Hij
zou onmiddellijk als eerste patiënt zijn opgenomen .

Het Sliedrechtse Gemeenteziekenhuls
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Muziektent op het Dr.
Langeveldplein zal wor-
den gesloopt.

Sliedrecht.- Het ligt in
de bedoeling van het
College de muziektent op
het Dr. Langeveldplein
spoedig te slopen. Sinds
enige jaren wordt van
deze muziektent geen
gebruik meer gemaakt.
Het voortrazende verkeer
in de straten rondom het
fraaie plantsoen is wel
de voornaamste oorzaak,
dat het ongestoord
luisteren naar concerten
tot de onmogelijkheden
behoort.
Met het slopen van de
muziektent gaat een
stukje dorpsromantiek
verloren. De muziektent
is op initiatief van de
toen gevestigde muziek-
en zangverenigingen ge-
bouwd. Door deze ver-
enigingen werd in 1921
een geldinzameling ge-
houden onder de
burgerij. Een bedrag van
f 1500,-- werd vergaard
en dit bedrag was
voldoende om het plan te

51

realiseren. In de zit- vertrouwde omgeving.
ting van 15 mei 1922
besloot de raad het Af scheids concert
geschenk te aanvaarden.
In dat jaar telde de
raad 13 leden. Slechts 7
raadsleden stemden voor
het voorstel van B. & W.
De leden van de rechtse
fracties stemden tegen
uit vrees, dat de
muziektent ook op zon-
dagen zou worden ge-
bruikt. Een vrees die
nimmer bewaarheid is.
De verlichting werd door
de gemeente aangelegd en
de kosten hiervan be-
droegen f 80,--.
Op 23 mei werd de tent
met een concert, dat
werd gegeven door de
plaatselijke Harmonie-
vereniging "Crescendo",
in gebuik genomen en aan
het toenmalige College
van B. & W. overge-
dragen.
Sindsdien zi j n er 45
jaren verlopen en
tijdens deze jaren zijn
honderden concerten ge-
geven. Met een zekere
weemoed nemen de muziek-
verenigingen afscheid
van deze voor hen zo

A.s. zaterdag zal in de
tent het laatste muziek-
concert worden gegeven.
"Crescendo" heeft de eer
het afscheids-concert te
verzorgen.
Van half 7 tot half 9
zal "Crescendo" onder
leiding van de bekende
dirigent L.Th.Jansen een
veelbelovend programma
ten gehore brengen.
Afwisselend zal op het
grasgazon het Korps
Majoretten en de Drum-
band optreden.
Beide afdelingen van
"Crescendo" zullen een
show ten beste geven.
We willen hopen dat de
jeugd, met haar brom-
mers, aanstaande zater-
dagavond tijdens het
concert het Dr. Lange-
veldplein zal mijden.
We wekken de burgerij op
zaterdagavond dit onge-
twijfeld historische
concert te gaan be-
luisteren!

De oude muziektent op het Dr. Langeveldplein
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Koninginnedag •
in Sliedrecht

'. i

SLIBDflECIIT. liet progrnrnma
voor de feesteliJkhE'den op dinsdeg ~Il
npril Is thans officieel bekend. Om half
negen zullen de schoolkinderen door
muziekkorpsen begeleid vanaf de uit-
einden der gemeente en Oostwijk naar
het raadhuls lopen voor 't brengen van
de zangaubade die om kwart over ne-
gen zal plaats hebben. Burgerneester
Cbr. van Hofwegen zal de jeugd na de
zang toespreken. . ..

Vervolgens gaan de kinderen rianr de
sportvelden aan de Thorbeckelaan, Hlcr
worden kinderspelen gehouden en trak
taties verstrekt. Voorts 'heelt er de es-
tnfetteloop om de wisselbeker. der scho-
len plaats.

In de mIddaguren vnn 2 tot 5 uur zal
op de sportvelden aan de Thorbecke-
laan een Internattonale motorpolowed-
strijd tussen Dordrecht en het DuItse
LeverkUsen worden gehouden. .

In de pauze zal de Sliedrechtse Volk!;-
dansgroep ••Besausen" optreden en znl
de jeugrl van Slledrecht Sport '50 een
sportdcrnonstrntle geven.

Voor dit mlddangebeuren zal een en-
tree worden gf'heven.

Om R uur znl, eveneens 0;:> hel sport-
veld aan de Thorheckelnan Beatmuziek
door ••The Motloas" worden geg!'ven.
Tf'gen een entree van drie gulden kan
rnr-n tevens op het terrein blijven tiJ-
dons hot vuurwerk dat hier om 10 uur
wordt ontstoken.

Wil men alleen het vuurwerk vnn
dichtbij aanschouwen, dan Is hiervoor
een entree verschuldigd van een gulden
en kinderen half j;(~d.

Om half negen zal vanaf het Butgem.
Wink lo rpb-ln (,f'n lampion- en fakkel-
optocht ver trr kken, waaraan vier rnu-
zlekkorpson deelnemen. 'I'ezr-lfrler tijd
vertrekt een soortgelijke optocht vanaf
rle .lulianastrant en samensmelting van
belde sloeten zal plaats vinden op het
Dr. Langeveldplein. De route is dnn nis
volgt: Morwestraat. Adr. Volkersingel.
Oostorbrugstrnat, P. C. Hoof tlann, Item-
brandtlaan. Burzern. WInklerplein.

Jld hPRt.IIUfvnn df' Sll("drecht~e Oran-
jl'vl'relllging wr-kt dl' In~ez('tenen Op.
hun tuinen en hulzen te verlichten.

Da Costaschool komt
aan de Valkweg

Sl,mnRF:CIIT. - Oorspronkeltjk I;I~
lid in de IXTIoding dal ril' nieuwe J)a
COSlf'~chonl voor 1110 (thans Mavo-
school) zou word Pil gHJollwd Ir-u nos-
tr-n vnn VogI'ICl17:flll/!. Dit Is nlet 11I'1-
I(f'ljjk JI1 verband mét (I<' in voorbetel-
dil1~ 7.i.inde hl'l'7.Îel1ll1l( van dp bestem-
mlnusplnnnen ..Oostwijk 11" en ,.Oost-
wijk 111\". Thnl1s is I'cn tr-rrr-ln n;1I1~e-
wozr-n direct len noorden van Vogelen- I

7.11ng. I!cll'l!l'n nnn de Vnlkweg, ter!
groot'e van nnf:(('v('('r !HR7 vtcrknutc
In••tr-r. B.•• n w. lrebbe n IJIet hd. schoot-
besluur oVf'rlep, geplef'gd en volledige
overeenstemming bereik!. Hel collpge
stelt de rand voor de grond te verko-
pen voor er.n tol.Alllprl.i~ van 2~!i dul-
zr-nrl RuIden.
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Circus Toni Boitini
1.3mei in Sliedrecht

Opheffing
V.G.L.O.-school

SLIEDRECHT - Als gevolg van
de inwerkingtreding van de Mammoet-
wet zal de alf. school voor VGLO
te Sliedrecht. hoofd de heer A. de
Oooijer na het lC{lende cursusjaar
worden opgeheven.

De nieuwe wet houdt o.m. in, dat
deze school zou moeten veranderen in
een lavo-school. De mogelijkheden bij
het lavo (lager algemeen vormend on-
derwijs) zijn echter niet zo uitgebr.<;ic1
als bij het huidige vglo. De praktijk-
lessen worden tot minder dan de helft
beperkt en· economisch-administratief
onderwijs zal. alleen op de ~glo-scho-
Jen met meer dan 150 leerlingen nog
gegeven kunnen worden.
. De inhoud van het onderwijs, dat

Min de Chr. vglo-school thans gege-vç,n wordt, zou nà 1 augustus 1968
ii:l~ ingrijpend gewijzigd moeten wor-
dén, dat het schoolbestuur besloten
Ijeeft, het bestaan van de school niet
te.continueren met ingang van 1 augus-
tu~ 1968. Voor de aanwezige leerlin-i~~zal een oplossing gezocht wor-
den .. -

Ri;men van Ti;men

Veel bezoek
't Sliedrechtse 7ltusetlllt
Kreeg weer druk bezoek.
Vele namen prijken
111 Itet gastenboek.
Nu, het is zeer zeker
Wc! de moeite waard.
Want men Ican hier kijken
Hustlg en bedaard.
liet gejapgde leven
Biedt mdcr weinig rust.
Maar /tIer kan mell kijken.
'/ Is een lieve lust.
Ja, een brok historie
Werd bijeengebracht.
Meer dan ft mfsschlelt wel
Hier ook had verwacht.
Zesde klas scholierell
Zijn er heen gegaan.
Ba g{}eraa reu rststeu
Landden /tIer ook aal!.
Enoelsell eu BeIgeIl
Ze ontbraken niet.
We/end wat 't museum
De bezoekers biedt.
Eli ti hebt natuurlijk
Deze plek bezocht?
Of vond 11 het misschielI
Eellte verre tocht?
KOIII, IIU niet meer langer
Dit dus uitoesteld.
Waltt u ziet iets prachtlO!
Voor heel weinig geld.

TIJMF.N

Advertenties hiervoor kunnen
ingeleverd worden tot uiterlijk

DINSDAG 31 DECEI\IBER
6 uur 's l\Iiddags.

Aan onze adverteerders wordt
verzocht hun opdrachten zo
spoedig mogelijk te bezorgen bij
de advettentic-afdeliuz. Kerk-
straat 6, Sliedrecht. tel. 01840-
2200.

HET EERSTVOLGENDE
NUMMER VAN

"De Merwcslreek"
vcrschijnt op

vrijdag 3 jauari

Bridgen
SLlEDIUo:CIIT. - Eindstand van d ••

ccrst« cumpct it ie 19tHl van de Slie-
drechtse Bridgeclub.

Groep A: I. 1'. J. de Grouf -C. Bouw-
man 5:l.tlH: 2. C. Boon-,Ioh. d{~ .Jager
52.90; 3. mevr. Scheermcijer jr.i-.l. 1\11:ij-
waard 5222; 4. L. Scheermciier jr.-I<.
Boer 52.IiH; 5. IJ. Kuuijnum-A. (';ore-
vaar !i11.~1;(j. G. v. d. fkrg-C. Sl'ls 4!11l!i;
7. G. '['eellw-C. V. Wiinunnrdr-n 4fl.27;
B. L. Vlxsvr-J). Nlcuwunhuis 41J.(13: 9.• 1.
Kraaljovo ld-v. d. (i"fJaf 47.5~; 10. L.
Schccrmuijr-r sr.-A. Bongunrd 44.77.

(;rol'p R: I. .J. Stam-II. dl' Grnnl
50.52; 2. \11,,\,1'.Scheerme ijcr sr.> F. (; roe-
nevelt! 5éi.:l!I; :1. mevr. Mant-mevr. BI'I'r;

4. M;ws-Ile .Jollg 5:UJ.I; ~. nu-vr. Kru.ri le-
veld-cl. [lol.'r fin.RI; ti. C. Bak kr-r- .Ioh.
Vcrhor-f 47.;'0. 7. 1\. ~pl:k-K Bu!.'r 4:;.5B;
B. mevr. I'rills-T. dr- KleUn H.Otl; 9.
BOll\\'nl<1I1-V(J~cI :J4.IIR.

Voetbalterreinen
worden elqendom van
de gemeente

SLIEDRECHT. - (Je rnnd~ag('l\{h
bevat een tweetal voorstellen 1.01.grnnd-
aankoop in hr-t plan Industr lewea
noord-west.

Hel. betreft hir r dr- (ll'!\'crlt'f\ I(IOl1rl.
wanrop dr- voelb;tlvrleniging !-;Ii(,d,pchl
haar sportncrommodntl- hr-r-I! "P~.'''-
stekl. Zoals bekend zal dl' \'rt€lh:tl"pr-
enlglng sf rnk s in hr-L spml park .ik
Lockhnrsl " ('P'l 11i1'1I\1'1' ;U'C'"l111Wrl;>Iir-
krijgen.

Dr- aankoop hplr,,/I rnkele I''',c(·lrll.
t.orhehorenrl aan lr. .1 r r, Sf'h'flln "Il

rous. in Ilottcrclam en I'r'l1 pr-rrr-r-l \V~i-
1<1I\d,walming ril boshout dal. doo,' dl'
erven G. W. 'L\. Visser werd verhuurd
aan de voetbnlvereninlng Slledr ech t en
al zodnnig in gebruik is 1I1s voetbalter-
rein.

B. en W. zijn met de betrokk'1ucn in
nnderhnndef lnn getreden en bM&ë -poaT-
Ujel1 zljn fot nvercenstr'mmlo n aoko-
men.
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Kandidaten voor de
zeskamp gevraagd

SLIEDRECHT. - Het iets minder
~~ocde succes van de Zeskampploeg uit
Slied,echt in Halle Is vooral te wijten
,,"n "en te kort van beschikbare krach-
t on. wnarui t aan de hand van de af te
Ic~gen proeven gekozen kon worden.

Dil' prooven gaan van keer lol keer
sterk verschillen en dus zal ook het
team regelmatig gewijzigd moeten
worden. Er mogen elke keer slechts 13
personen in het team worden opgeno-
men. dus een maximale selectie is ei-
genlijk nodig.

De proeven voor Middelburg zijn
thans bekend en de captain van GI"
Sliedrechtse ploeg is. in overleg met
"nl,rlc dco lncmer s van de er-rste keer.

r1rirti'( h'·I.ig krmdidntr-n V"IJI' deze vOI-1-==================:;:=:::==============-î:':"lHl,' \\'('rl,;t 1'1jd lp hr·n:"\!:l'l'll.
In Mirlclulburi; moel allereerst door

vir r dames per ploeg l'en skiproef wor-
den afgelegd. Dames met ski-ervaring.
uithoudingsvermogen en wüskrac'u

ZESKAMP·
WATERKAMP

Vol KOI'<le moed en enthouslasme Is
hr-t Sliedrechtse Zeskamp-team vrijdag
j.1. naar België vertrokken om de Slie-
drechtse kien ren hoog te houden.

We hebben ze bewonderd. De zestien
uitverkorenen onder letding van de
..niet-spelende-leider" Hofman. Allen
gn\'apend met warme kleding: wollen
vesten, regenjassen en -scherrnen, maar
ook spandoeken, Want dat alles had
mr-n nodig om de regen en de kou te
trotseren. net Is nu eenmaal het risico
van elk buitengebeuren.

Er-r hle d dus voor de frontsoldaten.
lid thuisfront zat die avond voor het

glazen scherm gekluisterd. Waren het
r-r honderden of duizenden? De uitzen-
ding vond plaats op het tweede net. De
kijkd it-hthe id Is aanmerkelijk lager dan
dit: op het eerste net, waar diè avond
.Ioh nny en Rijk afscheid namen. Het is
('1'11 troost te weten dat de wedstrijden,
dlr- In lIollanrl worden gehouden: Mid-
d •.lbur g. Aalten en Sliedrecht op het
('rrste net zullen zijn te volgen,

Ooievaarsnest weer.
bewoond

SLlF,DRECHT. - D!! bewoners van
de westelijke Kerkbuurt zijn weer ge-
lukklg' met het neerstrijken van de eer-
Rh! ooievnar op het nest van de school-
woning. Vorig seizoen werden hier een
vier tal jonge kleppernars geboren. Het·
znchte lenteweer vor lge week heeft de '
ootevaars blijkbaar verlokt Weer naar
het klkvorslanelle te komen. SlIe(:lreeht
mng zich ~eltlkkfg prljznn de ~er~te ge-
meerite te zijn wanr de ooievaar xlch
nestelde. En nu maar wachten op zijn
huisgenoot. . .
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kunnen r<'<,ds vanavond oefenen in de
brnndwcer lcnzr-rne.

El' is wederom ee, marathon in het
nrnar.unm» mot verschi llendc opgaven
en (\<1:>1'<1:111 zullen dezelfde lopers van
voriae weck deelnemen.

Dit man l een proef onder de titel "oe-
tonhnkkcn", Een rioolbuis dient ver-
plaa tst te worden en daarna in kleine
stukken gehakt.

Het volaende onderdeel is een drang-
race, waarbij twee heren acht andere
leden van de ploeg moeten dragen en
wel steeds minstens met drie tegelijk.

.,Blindeman" heet de proef waarbij
Iwr-e dames met scheepsroepers "hun"
man naar de juiste plaats dienen te di-

rl gcren.
En tenslotte de proef waarbi] de

meeste oefening en de grootste inzet
wordt vereist.. pen zware proef met
een spuitende brandspuit. Daarvoor
zijn zeven sterke mannen nodig, ,0
mogelijk met enige ervaring. Die ster-
ke mannen mogen echter weer niet te
ZW<1ar van gewicht zijn. want ook zij
zullen in die draagrace door tearngeno-
ten gedr<1gen moeten worden.

Een proef tenslotte. welke dOOI' ;'1'11
Sliedrechts team eerst op 20 juli 7.al
moeten worden afgl'iegd. is de ulster-
proef. Elke deelnemende gel11(~ente mnu
na mè l ij k op eigf!n grondgebied de
krachttoer van zijn voorgangers trach-
ten te verbeteren. Goede touwtrekkers
zijn hiervoor bepaald wel nodig en men
wil reeds volgende week beginnen met
het oefenen voor deze proef ....

ALS ER MAAR KANDIDAAT-DEEL·
NEMERS VOLDOENDE ZIJN!

Belangstnllenden kunnen zowel he-
denavond als vrijdagavond vanaf 18.·15
uur tcr er h t in de brnndwecrkazernc.
1\1iddel diepstrun t.

Sliedrecht
Dit lag op straat

SLJElJRF:ClJT" - Gevondell en Ir
bevragen hl}: Rodijk , Pnulr-rrlann t~
Harrltn xvnl d-Gtexsendnrn: een gro"n-
wItte fletstns. Inh. een herenhoed. <'I'n
btkhamer en er-n stnlr-n pin; Mar tln
StruIk. nmg. Ypeystrnnt 14: een gror--r--------------- ........!.-Inc nylon dnmr-shnndschocn ; D. v.o.
Wr-Idcn, Wl lhr-lm lnnstr an t 7: een zwnrt
lZympnl,.I('; F:. F'r irts, Noorrlcrstrnnt :1:
r-en wnnt I'nnd-blouw; Roer. Zout<I(}~Jl
J 1: een J!phrelde muts, donkerg rocn:
Postknutoor: een lnppon popje, blom"
met roo-I: W. van Es. Itembrandtlnan

SLIEDRECHT. - De openbare lagere !lil: een ~p('elg()pdb('~empjl'; L. van G('n-
Plesmanschoolln de Westwljk, hoofd de deren, /I. W. de LRndl!r;mfslrRlll 41: een
heer J. Buljs, hield vrijdagavond In. linker herr-nwnnt, bruin met wit; .1. de
"Schuttershof" een ouderavond, die heelt Wnnrrl. Dwnrsxtrant 13: een zwarte dn-
druk bezocht was. mesmuts. merk l.adyblrd; B. Vlssr-r, RI-

De avond bestond uit twee gedeelten vierdijk 112, er-n pnnr groene dames-
De kinderen verzorgden een Ç>rogram- handscho-nen: Slprrenburl!. Rlvlcrdllk
IIUI, dat door de r aders zeer werd ge- 35, tel. 34UO: een sleut('lrltl~ met 4 sl~tI-
Waardeerd. Tijdens het huIshoudelijke tels: /I. Hrotlwnss('r, 1\. W. ,le Lnnrl-
gedeelte der bijeenkomst werd tot voor- grnnrstrn'lL 111. oen wttto Ilvmbrorlt; Vnn
zltter van de Oudercommlaste gekozen Heteren. KI"t"khllurt 74: r-en por tnmon-
de heer J. Elenbaas en tot leden mevr. [wil' met Inh. en een kn ar tje vnn Ascot:
H. de Bruin en de heer Visser. Men be- .Jon~e.t:lIl. Prof. Sneltluswez 22: ('('n kin-
sloot de bijdrage aan het Schoolfonds derstep (op de voetplank ..De Go!))'er").
op te trekken. Op hr-t polittebureau, Orllnj"slrnnt I:

een rn.<('· klllr1"rpnrlemonnnltjn; ren
Wethouder L. de Groot kon de ouders hlll~~lrllt'" nn, 2UO; een rood-bruin" por-

mededelen, dat de PIesmanschool, waar- tr-mounnle mrt n.a. ren verlovlnz sr lun
In nu nog een kleuterklas Is enderge- met ,I•.• nnnrn Ria ; een sleutel: or-n IIr-
bracht, in november a.s. geheel ter be-: renhorrl; ('"n bnl lpnint ; een j nn ro hrm-
schikking van het lager onderwijs zal nnmcnt vrp T.P.-Iljn n». R".

komen. 'l;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:=;;;;:;;====::;=::;=;;;;;~
Met de bouw van de nieuwe kleuter- 2

school "De Start" wordt Inderdaad de-
zer dagen gestart:

Ouderavond
PIesmanschooi

Kwaliteitsslager
A. DIE VRIES

<Oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiï; KEn K B lJ U HT S L IF. D n EC Il T

Mee Middelburgnaar
Natuurlijk willen velen volgende week zaterdagavond zelf getuige

zijn van de prestaties van het Sliedrechtse team in de tweede ronde
van de televisie-zeskamp. Teneinde de mogelijkheden daartoe zo
!!rnl1t mogelijk te maken organiseert de SSG in sam':l1\\'erking met
de 1vlECjCjA ook naar Walcheren een reis per touringcar.



l~oto-~~"(positie :

beeld"ttStreek in
Sliedrechts

•In
museum

SLIEDrU~CIIT. - liet matertaal van de fotowedstrijd. uilgeschre\'en
door de Culturele Raad van de Stlchtlng Alhlasserwaard en Vijfheeren-!
landen, was van een dusdanig hoog gehalte, dat men zonder schroom bel
sloot hiermede een foto-expositie samen te stellen. Deze tentoonstelling,'
die reeds eerder in enige andere plaatsen in de Waard is gehouden, ging
van start onder de naam "Streek in beeld", Een toepasselijke naam, om-
dat de prachtige foto's een verrassend beeld geven van de vele mooie
plekjes in onze onvolprezen omgeving. Natuurschoon dat kan wedijveren
met de fraaiste taferelen in het buitenland.

Het lag voor de hand dat deze expositie (lok Sliedrecht zou aandoen.
Tal van leden van de Iotoclub Sliedrecht hadden immers hun kunnen ge-
toond door het inzenden van ware kunstprnduktcn, waaruit duidelijk hct
nut van l'en dergelijke "ereniging naar voren sprong. Zelfs een Sliedrechte-
naar, de vnorziuer van de fotoclub, de heer R. Buizert, behaalde met zijn
inzending de eerste prijs.

ontdekt.
De openingsttjden zijn alle avonden

van 7-9 uur; woensdag en zaterdagmid-
dag van 2 tot 5 uur. Zondagen en Nieuw
jnarxdng gesloten. D" exposit.ie is tot
en mrt 11 januari in Sliedrechts Muse-
um opgesteld.

We willen hopen dat de belangstel-
ling voor de foto-expositie groter zal
zijn dan tijdens de officiële opening.

De medewerking, die de Fotoclub had
verleend bij het inrichten V;1I1de expo-
sitie "Streek in beeld" in het Sliedrecht-
se Museum, was voor de voorzitter van
deze Stichting, de heer Ir. W. Bos, mede
aanletding de heer Buizert met een fraai
boekwerk te belonen.

Zaterdagochtend Is "Streek in beeld"
in Sliedrechts Museum geopend.

Ir. W. Bos toonde zich blij verheugd
aan deze expositie onderdak te kunnen
verlenen. Getroffen was hij door de. G d k'
vele fraaie beelden, die 7.0 duIdelijk de ron aan oop
streek karakter ise ren. Het houden van
een dergelijke foto-wedstrijd achtte hij industrieterrein
dan ook' een prachtig middel om deze
schoonheid voor een ieder bloot te leg-
gen.
. De secretaris van de Culturele Raad
V:1n d(' Stichting Ontwikkeling Alblas-
sr-rwnnrd en Vijfheerr'nlBnden, de heer
Snruler van Harten, die voor de opening
spr-eiaal naar Sliedrecht was gekomen
en \lIs dank daarvoor uit handen van
ir. W. Bos een miniatuur baggeremmer
in ontvangst mocht nemen.' ontpopte
zich als een minnaar V'3n het Alblasser-
wanrdsr- landschap.

DI' kubusbouw dient epn hult te wor-
den toegeropppn, opdat het landschaps-
sr-hoon 'ongerept blljf t gehandhaafd.

Ook hij W:lS verrast door rif' prachtige
rr-sultutr-n van de Iof owedst r tjd. '

IJ" Fotoclub Sliedrecht stak hij (!e~
pluim op de hond.

Hij hoopte, dat velen de I'xpo$itie zou-
dr-n bezoek en en evenals hij onder de
indruk zouden komen van het vele land-
schapsschoon dnt dl" Waard biedt en
dat nOl( te weinig door het toerisme is

voor

SLIEDRECHT. - B. en \v. stellen de
raad voor van jonkvrouwe GravIn van
Bylandt aan te kopen percelen weiland,
weg en watering, In totaal groot 3.00.60
hn, welke nodlR 7.ljn voor reallserfng
vnn de plannen "Jndu~trleterreln
Noord-West" en "Sportpark" en van
de heer W. van Bemert te Papendrecht
percelen weiland .en water, in totaal
"mot 1 'J.7 ~n hA

Burgerlijke stand
SBiedrecht

U;:Jt'J'trouwd: 2B. C. Visser 24 jaar en
rv~.. 1. Meuzel aar 21 jaar, Merwestraat
36-Molendijk 34; 30, W. Boer 22 jaar
en J. 1\1. van t Veldt 21 jaar, Prof. van
Musschenbroekstr. 1; 30. ,I. de Ruijter,
2~ jaar en 1\1. Prins 21 jaar, Hardinx-
veld-G isscndarn- Wate rwegstr aat 14.

Getrouwd: 30, J. J. Schefferie 23 jaar
en A. w. Str uijk 22 jaar, Putterstr. 3l.

Geboren: 21j, Bastlaan Jan. zoon van
H, van den Berg en T. Nederveen.
Kf.'I'i:\)\lIII't ZP;;; 27. Lr-endert .Ian. 7.00n

v an 1.. dr- Groot f'n A. N. Dons, Ri-
vierdijk 4;3; 27. Ifelga Cor nr-Iia Petro-
nr-l la, dochter van A. Ve rvonrn en D.
A .. 1. van 111; rlr-l. Prof. van rler W aals-
luan 11; :!lJ, Karin. dochte-r van L.
Stouljesdijk ,'11 L. Knol, 1>e S;I\·. Lnh-
rnnnlnan 44; 2, Gerrlt Lammert, 7.00n
van L. Rood! at en J. Pijl, Jan Ster-n-
strnut !lR.

Overlpden:
Adriaan van
maas 6S jnar

'Anti-buikjesclub start
voor beginners

SLIEDRECHT. - De Antl-nulkjes-
Club van de A.S.V. "SlIedreeht Sport
'56", start zaterdllg a.s met een aparte
tr alnlngsgroep voor beginners. Belang-
st.ellenden voor dM:e nieuwe groep kun-
nen zich op zaterdagmorgen vanaf 8~'l0
uur aanmelden op ~ortpark "De Loek-
horst". Al!'! trainers VRn de Antl-Bulk-
[cs-Club zullen fungeren de heren
K. F.. A. Sehmldt; J. R. Houtgraaf en
G. M. van de Graaf.

28, te 's-Gravenhage:
Hoek, echtg. van J. Ver-

Kerkbuurt 211.
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Komen en gaan
Sliedrecht

Ing eknmen :
A. Lups, van Hnnr lem naar Sperwer-

straat 41; C. van der Rand» en g('::in
van Rotterdurn nanr ~pcl'\"el'~tr<la't 4B;
D.· A. van Hoogen en gezin van Gro-
ningen naar Sperwerstrnat 4!1; N . .J.
Pieters en J!f'zill van Papend recht nunr
Sperwerstaat 40; P. B. A. Kolmeije en
gezin van Papendrecht naar Sperwer-
straat 35; Th. B. Einhaus en gezln van
Rotterdam naar Sperwerstraat 3:!: F.
Hogenhirk en gC'7,in van Vlaarrlinr-n
naar Sperwerstrant 3R; A. T. Bate nhur g
van Hardinxvr-Id-Glcssendarn naar 1)('
Sav. Lobmantaan 48; M. W. Haak en
gezin van Rotterdam n na r SP('I'\\T1"
straat 3ï: C. B. Pnlacl: en g('zin "PII
Rotterdam naar Sperwerstraat 43; !IJ.
Koppelaar van Renkurn .naar Ta lrna-

, straat 30; A. G. Cogenbach en gezin
van Rotterdam naar Sperwerst raat 44;
H. van den Berg en gezin van Hol tH-
dam naar Sperwerstraat 51; Joh. Dek-
ker en gezin van Dubbeldam naar JlIf'I'-
welanden 53.

"I'Ttrokken:
.loh. A. Jl1. Klnp, van Rivicrdik :;:ïr.

Vrecswljk, Prins Hendriklaan !l; .tuh.
Huijzer, van Knr ek ictst raat 1:1 nnnr
Utrecht, Plompetorenbrug I; H. nons
en gezin van Thorbcckr-lnan ~fl n.mr
Groot Brittannië.

Yl'rhuizinltl'n binnen de I:cmr~ntl':
J .• 1. Bons en gezin van Prof. Snel-

liuswl'l! 2B naar Rembrandtlaan 2'j(i;
A. Verhoef en gezin van De Korver-
stoep 5 naar Rivierdijk 1; A. Petric en
gezin van Rijshoutstraat 13 naar Rrm-
brandtlaan 444; C. J. Verhorst en gezin
van Rembrandtlaan 444 naar Rijshout-
straat 13; J. 1\. Koppelaar van Thor-
beeketaan 90 naar Dr: Kuyperst raat 2;
Joh. H. Schippers en I!ez.in van l'rill~
Hendrlkstrnat 66 naar Prins Hendrik-

. srtaat 47; J. Korevaar en gezin van
Baanhoek 461 naar Sperwerstraat 55;

. A. W, Struijk, van L. van der Wielstr.:
, 5 naar Putterstraat 31: J. van Dijk en

gezin van Rivierdijk 153 naar Oester-
brugstraat 15; C. L. Kros en gezin van
Adama van Scheltemastraat 42 naar
P. A. de Genestetstraat 511:D. I\. Dek-
ker en gezin van Baanhoek IfiO naur
nr. Kuyperstraat 1i.

De beveiliging van
voetgangers

SLIEDRECHT. - Uit een Ingesteld
onderzoek Is gebleken, dat f'lf voetgun-
gers-oversteekplaatsen In onze gemeen-
te niet aan de vereiste breedte voldoen
Deze dienen derhalve verbreed te wor-
den en hoewel niet wettelijk voorge-
schreven achten B. en W. het voorts
noodzakelijk dat bIJ de vijf drukste
zebra's een ver llchting' wordt ann
gebracht, De totale kosten worden ge-
raamd op r 21.350.-. Voorh Is het R
en W. gebleken, dat 't uit een oogpunt
VRn vcrkcorsvetttghctd noodznkeltjk
moet worden geacht In de Deltalaan,
nabl] de kruising met de Rijnstraat, een
zebra met verlichting arm te leggen,
waarvan de kosten f 3.600.- zullen be-
dragen.
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