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Van de voorzitter 
 

 
Het is hartje zomer als u deze periodiek ontvangt. 
Waarschijnlijk wat meer tijd om het op uw gemak te lezen.  
 
Ook deze keer weer een blad vol interessante verhalen. 
Van enkele lezers mochten wij weer kopij ontvangen. Mijn 
dank hiervoor. Gelijktijdig nodig ik u allen uit om de pen ter 
hand te nemen en de redactie te verblijden met een 
bijdrage over Sliedrecht en haar bewoners. 
 
Het bestuur heeft tijdens de jaarvergadering een wijziging 
ondergaan. Yvonne van der Waal heeft, na jaren de 
vergaderingen genotuleerd te hebben, haar functie 
overgedragen aan Macky van Leeuwen. Namens het 
bestuur wil ik Yvonne nogmaals bedanken voor  haar 

inzet. Gelijktijdig mochten we Jo van Ooyen binnen het bestuur verwelkomen. Jo gaat zich 
als nieuwkomer verdienstelijk maken als “ambassadeur” van de vereniging bij 
vergaderingen van allerlei instanties. Hierdoor ontlast hij mij behoorlijk en daar ben ik blij 
mee. Ik vertrouw erop dat beide bestuursleden een goede aanwinst voor de vereniging zijn. 
 
Met plezier kijk ik terug naar het baggerfestival 2008. Wat een mensen en wat hadden we 
veel belangstelling bij onze kraam. Dat was ook geen wonder omdat we weer twee 
spetterende aanbiedingen hadden. Bas Lissenburg en Riens Lagewaard hebben maanden 
gewerkt aan een DVD genaamd ‘Wandeling over de Sliedrechtse Uitbreidingen’. Bas heeft 
daarnaast ook een boek gemaakt dat een wandeling beschrijft over de Uitbreidingen. In 
samenwerking met Muziekvereniging Crescendo heeft de Historische Vereniging een 
hernieuwde uitgave gemaakt van de film Sliedrecht 1954. Samen met Bas en Riens heb ik 
de DVD mogen maken. Leuk en dankbaar werk. 
 
Tijdens het baggerfestival kon men de DVD’s gratis verwerven bij aankoop van een boek. 
Ze gingen als warme broodjes over de toonbank. Alle betrokkenen wil ik dank zeggen voor 
hun inzet. 
 
Dit is de laatste periodiek die ik samen met de redactiecommissie heb gemaakt. Omdat ik 
het privé nogal druk heb, heb ik in  Martine Visser-van der Tak een prima opvolgster 
gevonden die de opmaak gaat verzorgen. Wel blijf ik verbonden aan de redactiecommissie 
en blijf ik de nieuwsbrief versturen. 
 
Begin van dit jaar is mijn echtgenote gestopt met de fotoclub. Zij heeft dit, samen met 
anderen, vele jaren met plezier gedaan. Zij wilde graag wat meer tijd steken in andere 
dingen, zoals onze kleinkinderen. Jonnie is door haar werkgroepleden op een fijne wijze 
bedankt. Zij blijft overigens zeer actief binnen de werkgroep genealogie. 
 
Tot slot wil ik u allen een zeer ontspannen zomer toewensen en tot het najaar dan maar 
weer. 
 
Fred Stuij 
Voorzitter 
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Van de redactiecommissie … 
 
Wij zijn er weer in geslaagd de periodiek te vullen met wetenswaardigheden over 
Sliedrecht en haar directe omgeving. Bas Lissenburg heeft kopij aangeleverd over de 
geschiedenis van Sliedrecht en een leuk artikel over school 6. Jan van Leeuwen is weer 
present met een deel kerkgeschiedenis. Fred Stuij haalde informatie uit het Sliedrechtse 
archief over enkele forse branden. Ditmaal in voormalige Wijken A en C.  
 
Wout van Rees schrijft over de geschiedenis van de Sliedrechtse muziektent. Arie 
Struijk van de Werkgroep Dialect heeft een artikel gemaakt over het Sliedrechts dialect 
tijdens de tentoonstelling over Wijk A.  
 
Kees Holleman zet ons nationale volkslied in de schijnwerpers. Piet Hoedeman stuurde een 
verhaal in over rechercheur Johan Hollebrands die in Sliedrecht woonde. Het hoe en wat 
over de Crescendofilm uit 1954 door Jan M. Korevaar. Recept voor Baggerputhachee voor 
echte mannen van Sliedrecht. Een gedicht, genaamd ‘Afscheid’ door Jo Baan-van Andel. 
Ook het plotseling verdwijnen van de Schotbalkensluis wordt in deze periodiek uitgelegd. 
 
Verder ontleenden wij uit bladen van zusterverenigingen een tweetal verhalen over 
Waarden in de Alblasserwaard en groeten uit Wijngaarden. Karrejotte door mevr. J.F. 
Teeuw-Van der Plas. 
 
De redactiecommissie roept u op om zelf ook de pen ter hand te nemen en een stukje 
over Sliedrecht en haar bewoners en/of bebouwing te schrijven. U mag het geschreven 
aanleveren. Wij zorgen voor het verwerken in de computer. 
 
Zoals u kunt zien hebben wij het aantal pagina’s terug gebracht naar circa 50. Dit heeft 
o.a. te maken met de portokosten en het feit dat we een andere wijze van inbinden 
hebben toegepast. 
 
 
De redactiecommissie. 
 
 
Ina van ’t Verlaat-de Goeij, Martine Visser-van der Tak, Fred Stuij en Jan van Leeuwen. 
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De muziektent in Sliedrecht 
 

Door :  Wout van Rees. 
 
De allereerste muziektent heeft gestaan in de tuin van een particulier, namelijk in de 
theetuin (achter aan de Stationsweg) van Hendrik van der Vlies, die hier in 1884 woonde; 
hij was een muziekliefhebber: hij gaf vioolles aan huis, was dirigent van het strijkorkest 
Apollo en organist op het Naber-orgel in de Grote Kerk. 
Om in de zomer wat vertier te kunnen bieden in zijn theetuin heeft hij de muziekvereniging 
Crescendo opgericht en in zijn tuin een muziektent laten bouwen. 
 

Nog voordat het nieuwe Raadhuis in 1923 geopend werd, kwam er al een muziektent op 
het Dr. Langeveldplein.  
 
Het was een initiatief van de muziek- en zangverenigingen. 
In 1921 werd er een geldinzamelingsactie gehouden en werd er f. 1.500,-- opgehaald; dit 
was genoeg om een muziektent te laten bouwen. 
 
In de raadsvergadering van 15 mei 1922 besloot de Gemeenteraad het geschenk te 
aanvaarden. Dit met een krappe meerderheid; leden van de rechtse fracties stemden tegen 
uit vrees dat de muziektent ook op zondag gebruikt zou gaan worden. Het was een vrees 
die nooit bewaarheid is geworden. 
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De verlichting werd door de Gemeente aangelegd; kosten f. 80,--. 
Op 23 mei 1922 werd de muziektent in gebruik genomen met een concert door de 
Harmonievereniging ‘Crescendo’. Precies een jaar later trouwens werd het Raadhuis 
officieel geopend. 
 
Het culturele leven speelde zich af in en rondom de muziektent. 
Muziekverenigingen gaven er concerten, zangverenigingen gaven er zanguitvoeringen, 
zoals bijv. de zangvereniging ‘Excelsior’, die in 1923 ter gelegenheid van het 25-jarig 
regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina een zanguitvoering gaf. Bij de vieringen van 
Koninginnedag was de muziektent het trefpunt voor allerlei activiteiten; na afloop van het 
Koninginnedagconcert ging men in optocht naar het Kerkerak, waar het vuurwerk werd 
afgestoken (meestal had je als jongen voor die avond wel een scharrel gevonden). 
Kortom, de muziektent was het culturele hart van Sliedrecht. 
 
In 1930 is er rondom de muziektent een plantsoen aangelegd. Tijdens de 2e wereldoorlog 
diende de ruimte onder de muziektent als schuilkelder voor de luchtbescherming. 
Na de bevrijding in 1945 werd er een groot feest gegeven rondom de muziektent. 
 
In de zomermaanden werden er in de jaren 1950/1960 concerten gegeven door de 
muziekverenigingen. Deze verenigingen kregen subsidie van de Gemeente en als 
tegenprestatie gaven zij zomeravond-concerten in de muziektent. 
Tijdens die concerten, die om 20.00 uur begonnen, was het Dr. Langeveldplein afgezet 
voor het verkeer; als de muziek speelde mocht je niet heen en weer lopen, hetgeen 
nauwlettend door de politie werd gecontroleerd. 
Op de avonden van 4 mei werd er in de muziektent treurmuziek gespeeld en dan vertrok 
omstreeks 19.30 uur vanaf hier de stille tocht naar het herdenkingskruis op de 
begraafplaats. Het muziekkorps ging voorop met omfloerste trom. 
 
In augustus 1964 komt er een voorstel van Gemeentewerken aan B&W om de muziektent 
af te breken vanwege zijn slechte staat van onderhoud en een deel van de kelderruimte 
zou dan gebruikt kunnen worden voor een siervijver met een 4-tal watersproeiers. De 
kosten worden geraamd op f. 10.000,--. 
Uiteindelijk is pas in 1968 besloten om de muziektent af te breken na een hernieuwde 
oproep van Gemeentewerken aan B&W, waarin te kennen wordt gegeven dat het plan uit 
1964 nog nooit tot uitvoering is gekomen en dat de muziektent inmiddels in een dusdanige 
staat verkeert dat, bij nog langere handhaving, voorzieningen niet achterwege kunnen 
blijven. 
 
Niettemin wordt in de raadsvergadering van 27 april 1964 door de Gemeente een krediet 
beschikbaar gesteld van f.  3.500,-- voor het maken van een demontabele muziektent. 
In eerste instantie was er door de SSG (Stichting Sliedrechtse Gemeenschap) prijs 
opgevraagd bij een commercieel bedrijf, dat f. 10.000,-- begrootte. De lagere technische 
school had ook een begroting gemaakt en die kwam uit op f. 3.500,--. 
Aan de hand van tekeningen van zo’n tent in Leerdam, die als een uitstekend voorbeeld 
werd beschouwd, moest deze demontabele muziekkiosk gemaakt worden. Het betrof een 
gemakkelijk te demonteren muziekkiosk met een doorsnee van 8,-- m. en een hoogte van 
4,50 m., afgedekt met een dakzeil en geschikt voor 60 personen. 
Op 13 april 1965 vindt de officiële overdracht plaats aan het college op het schoolplein van 
de Burg. Poppingschool. 
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De totale kosten kwamen uiteindelijk te liggen rond de f. 6.000,--, dus een aanmerkelijke 
overschrijding. 
Dit had diverse oorzaken: 

1. Een te lage raming door de lts. 
2. Een misverstand, want het schilderwerk zat niet in de begroting van de lts. 
3. De kosten van het verzinken van de gehele staalconstructie waren te laag begroot. 
4. De aanschaf van een vlag en vaantjes waren niet ingecalculeerd. 
                                                                                                                                                                    

 
 
De kosten van het de- en 
monteren van de muziekkiosk 
bedroegen in 1965 f. 300,--. 
Men vond dit wel veel geld en 
daarom werd besloten om in 
het zomerseizoen de 
muziekkiosk op een beschutte 
plaats in het Burg. Feitsmapark 
op te stellen, waar dan de 
subsidieconcerten gegeven 
konden worden. 
 
In 1966 vierde de 
muziekvereniging ‘Crescendo’ 
haar 75-jarig bestaan nog bij 
de oude muziektent. 
 
Na sloop van de oude 
muziektent in 1968 werd er 

door bouwbedrijf ABB uit Sliedrecht een fontein aangeboden aan de Gemeente, die in 1969 
in gebruik werd gesteld. 
 
 
 
Het is één keer gebeurd (op 30 april 
1993), dat men de fontein volgegooid 
had met een schuimmakend middel 
en toen de andere morgen de fontein 
weer begon te spuiten, was het één 
groot schuimbad. 
 
Inmiddels verkeerde in 1993 de 
demontabele muziektent in een 
dusdanige staat, dat er veel geld 
uitgegeven moest gaan worden voor 
onderhoud. 
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Er moest een nieuwe muziektent komen; deze werd aangeboden door de Vereniging  
Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en ook de Kringloopwinkel heeft een financieel 
steuntje gegeven. 
De heer Brandwijk van bouwbedrijf ABB had geen bezwaar tegen opheffing van de fontein 
en zo werd op 29 april 1994 de nieuwe muziektent ingewijd. 
Het was eerst de bedoeling dat deze tegenover de Bonkelaar zou komen te staan op de 
plaats waar nu het oorlogsherdenkingsmonument staat, maar uiteindelijk vond men het Dr. 
Langeveldplein toch een betere plaats. 
 
De muziektent heeft een multifunctioneel platform, is 8-hoekig, waarvan  5 kanten met 
schermen afgedekt kunnen worden en op het dak staat een vergulde bol met windvaan. 
Behalve voor muziekuitvoeringen kan de tent worden gebruikt voor toneel, poppenkast, 
popconcerten of voor een presentatie van de plaatselijke verenigingen. 
 
 
Aan de muziektent hangt een plaquette van de opening. 
De overdracht vond plaats op 29 april 1994 om 20.00 uur aan Burg. C.A. Kleijwegt, waarna 
er een optreden was van alle Sliedrechtse muziekkorpsen. 
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Sliedrechts dialect tijdens de wijk A tentoonstelling in het 
museum  

 
Door: Arie Struijk, lid van de werkgroep dialect 
 
Tijdens de drukbezochte en zeer gewaardeerde fototentoonstelling van de vroegere 
bebouwing en zijn bewoners van wijk A heeft ook de werkgroep dialect een bijdrage 
geleverd. Elk lid van de werkgroep werd uitgenodigd een aantal  keren op te draven om iets 
te vertellen over het Sliedrechts dialect en een verhaal voor te lezen in dat dialect. Ook ik 
dus. In de negentiger jaren verzorgde de werkgroep regelmatig lezingen bij verenigingen en 
instellingen over het Sliedrechts dialect en vertoonde dia’s van Sliedrecht in vroegere jaren. 
Ik vond wat aantekeningen van een lezing uit 1995. Dat was de basis van mijn lezingen van 
ongeveer een half uur tijdens de lopende tentoonstellingen in het Sliedrechts museum. 
Steeds was de raadzaal van het museum tot de nok toe gevuld met belangstellenden. Aan 
mij werd gevraagd  de inhoud van de lezingen  weer te geven in ons clubblad. Aan dat 
verzoek voldoe ik met alle plezier. 
 
Waardoor zijn er toch zoveel dialecten ontstaan? 
 
Vroeger had je min of meer afgezonderde woon- en werkgebieden. Op den duur 
ontstonden veel verschillen in de benoeming van voorwerpen, klankuitgangen en 
klankkleuren. Moest je een voorwerp een naam geven dat de grond van de tuin glad 
maakte dan noemden ze zo’n gereedschap in Haarlem een hark, maar in Sliedrecht een 
kluiteruif. En in een ander gebied zouden ze daaraan weer een andere naam geven. De 
onderlinge talen werden zo verschillend van elkaar dat de inwoners van die dorpen en 
streken elkaar maar moeilijk of helemaal niet meer konden verstaan.  
 
De noodzakelijkheid om te komen tot één standaardtaal in de Nederlanden 
 
Omstreeks de 15e eeuw werd de behoefte groter om in de Nederlanden tot één  taal te 
komen. Dit werd noodzakelijk voor collectieve afspraken zoals: wetgeving, verordeningen, 
zakelijk verkeer, enz. Ook om de bijbel te kunnen gaan lezen voor de toen ontstane 
protestanten. Katholieken lazen toen de bijbel niet. Dat deden de priesters wel voor je. 
Maar ook, één taal smeedt één volk! (België?) Een belangrijk gegeven voor de 
Nederlanders was toen de opstand  tegen de Spaanse overheersing. De 80-jarige oorlog. 
Een modern voorbeeld is ook wel Indonesië. Nederlands-Indië had voor 1945 meer dan 
1000 talen. Na de onafhankelijkheid  in 1949 van Nederlands-Indië zei Sukarno: “In één 
land geldt maar één taal en dat is het Bahassa Indonesia. Punt uit!” Niet leuk om te horen 
voor bijvoorbeeld de Friezen. 
 
Het kiezen van een standaardtaal 
 
De keuze valt dan op dát gedeelte van het land met de meeste invloed op bestuurlijk en 
economisch gebied. In de vroege middeleeuwen was dat in ons land de streek rondom 
Leiden-Haarlem. Daarom spreken zij in Haarlem zo netjes Nederlands. Was de keuze op 
bijvoorbeeld Friesland gevallen, dan was het Haarlems voor een groot deel van Nederland 
niet of nauwelijks te verstaan geweest. Je kunt er wel van uitgaan dat er vroeger nog al wat 
talen werden gesproken. Na het kiezen van een standaardtaal zijn alle talen, behalve dan 
het Haarlems, een dialect geworden. En om de standaardtaal zo snel mogelijk ingevoerd te 
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krijgen gebruikte men drukmiddelen. Zoals: “Als je de oude taal nog spreekt, het dialect 
dus, ben je onbeschaafd en dom. En wie wil er voor dom en onbeschaafd doorgaan? Om 
dat gevoel nog te versterken werd het ingevoerde Standaard Nederlands “Algemeen 
Beschaafd Nederlands” genoemd. Het veel gebruikte “ABN“ staat daarvoor. De 
taalwetenschappers van nu hebben het niet meer over Algemeen Beschaafd Nederlands, 
maar over “Standaard Nederlands”. Het dialect heeft nadien wel historische waarden 
gekregen. 
 
Enige typische Sliedrechtse Dialect uitdrukkingen, woorden en klemtonen 
 
Hè je Piete gezien;  Piete i.p.v. Piet                                                                                                                     
Ga je mee naer Annies;  Annies i.p.v. Annie                                                                                                             
Het gebruik van verkleinwoorden, zoals: baksie, koeksie, kommechie, schutteltjie, enz.                         
En wat denk je van woorden zoals kaasschaaf dat wordt uitgesproken als kaesschaof?             
Zeepzeef wordt uitgesproken als zêêpzeef…                                                                                                  
Wat te denken aan woorden zoals: temee = zo dadelijk, leet = ligt, waffere momme? = wat 
zullen we nemen?, een hortie = even/een ogenblikje, een kluit = 2,5 centstuk, een halve 
cent = een parrechie , onte bonsem = iemand die de boel smerig maakt, verbeurte = elkaar 
aflossen, vrêêke = wrikken/hard en constant werken, ’t mot eerst warre wil ’t rêêje = in het 
begin is het een rommel, maar daarna is alles netjes opgeruimd,  biggels kluitere = grind 
harken, scharze = krassen, matschudding = opbrengst van opgebaggerde materialen en 
voorwerpen, wilde woersem = wildebras, vure = weerlichten, uittuile = vanzelf tot stilstand 
laten komen, snareke = hoog schel geluid produceren, ruchte = wieden.                                                        
En zinnen zoals: Piet was al boos, mor toen Aoi  ok nog een kwaaier op z’n jas spoog wier 
die nog kwaojer;  Korsjonnao krenselde naer de deur en zee: “Je kompt ‘t maor is gaauw 
vervatte“.Teun had ’n klôôfie in z’n vinger dat aamel zit te morelle en ’n kies dat zit te 
seutere; In de winter gonge me hêêmel naer gunterwijd met d’n tikker.                                                              
Deur d’n eb zijn we met de zaailbôôt op ’n zandplaet omhôôggevaalle. (drooggevallen).                      
As ’t aangewind is ruik je de stank van de mesthôôp van boer Smits hêêl aarig. 
 
Nederlandse woorden die in het dialect verschillende klanken en betekenissen 
hebben. 
 
Gaten:  Hij had niet in de ‘gaote’ dat ie ‘gaete’ in z’n sokke had                                                                      
Naar:  Ze was zô ‘naor ‘ dat ze ‘naer’ d’n dokter gong.                                                                                                             
Maat:  Hij mos z’n  ‘maot’  hellepe met de ‘maet ‘ neme                                                                          
Blaren:  Hij het de  ‘blaere ‘ op z’n hande van ‘t  ‘blaore‘ veege.                                                          
Raad:  Hij kreeg  ‘n goeie ‘raed’  van koleboer  ‘De  Raod’.                                                                                  
Laag:  D’r lag ‘n ‘laog’ modder op ‘t ‘lêêg’ eb.                                                                                         
Garen:  Ze was  gaerenklossies aan ’t vergaore.                                                                          
Stroop:  As jij ‘stroop’ haolt, dan ‘strôôp’ ik ’n knijn.                                                                                
Koken:  Bij ‘t  ‘koke’ sting  ze te  ‘kôôke’ (kokhalzen) van de kookluchies.                                         
Loos:  Ze dôche dat t’r wat  ‘loos’ was, maor ’t was  ‘lôôs’ alarm.                                                        
Poten:   Toe ik plantjies an ‘t ‘pote’ was, liep d’n hond met z’n grôôte ‘pôôte’ deur m’n 
tuintjie.  
Waar:  Die man het goeie ‘waor’, dan weetjie  ‘waer ‘, ie ’t haole mot. 
 
Bedenk een dialect is geen slordige verbastering van het Standaard Nederlands. In 
hoofdzaak is het de gesproken taal van voor de standaardisatie van het Nederlands. 
Daarom is het belangrijk om het dialect als cultuurgoed te behouden en te koesteren. 
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Kerken naast (uit) de Nederlands Hervormde kerk. 
 
In de 19e eeuw hebben er in kerkelijk Nederland nogal wat veranderingen plaats gevonden. 
Het gaat niet om de mooiste bladzijde uit de kerkgeschiedenis. Wel moet gesteld worden 
dat ondanks de scheidingen en scheuringen in de kerk de weg van het geloof is open 
gebleven.  Daarmee is  duidelijk dat de kerk, hoe jammerlijk verscheurd, meer is dan een 
menselijke instelling. 
 
In de periodiek van december 2004 (nummer 41) schreef ik over de beginjaren van de Chr. 
Geref. Kerk (Bethel) in de Kerkbuurt, daar ga ik in deze periodiek mee verder. 
 
Op woensdagavond 7 november 1894 is het nieuwe kerkgebouw in Wijk C, thans Kerkbuurt 
West ter hoogte van het huidige nummer 121. 
De predikant was ds. J.van Drunen die sinds 28 februari 1894 verbonden was aan deze 
gemeente. 
 
Tijdens de eerste periode was er geen orgel ter begeleiding van de gemeentezang. 
Johannis van Rijsbergen was de voorzanger. Hij leidde de zang van de gemeente in met 
een zogenaamde stemvork. Hij moet ook een geweldige stem gehad hebben, want alles 
ging immers zonder geluidversterking. Eind 1903 was er voor het eerst sprake van een 
orgel. Besloten werd een “orgelfonds” op te richten. Op donderdag 2 november 1905 werd 
het eerste kerkorgel in gebruik genomen. Dit orgel is geleverd door de orgelfabrikant P. C.  
Bik uit Leiden. De zoon van ds. Van Drunen, Johan, was de eerste organist. Het orgel was 
versierd met prachtig houtsnijwerk en bladgoud op de frontpijpen. 

 
In 1907 ontstond er een conflict situatie rond de begeleiding van de gemeentezang. Het 
orgelspel verwekte zodanige ergernis, dat besloten werd het orgel tijdelijk niet te gebruiken. 
Voorzanger Van Rijsbergen kwam weer in functie tot begin 1908. Daarna werd het orgel 
bespeeld door C. A. de Zwart. (Bent u dan ook zo nieuwsgierig wat de reden van dit 
'conflict' was..? Speelde Johan te hard, of te vlug of te 'onstichtelijk' ..?) Johan was 
onderwijzer op de Gereformeerdeschool.  
 
Ds. van Drunen heeft veel voor de gemeente over gehad. In deze jaren waren de financiën 
niet al te breed en er moesten nogal wat rekeningen betaald worden. “Hoe komen we aan 
geld?”, was meerdere malen de vraag in de kerkenraad. Verschillende malen wordt melding 
gedaan dat de dominee geen 'salaris' wilde aannemen, voordat de openstaande 
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rekeningen waren betaald. Ook het preekgeld van andere gemeenten, waar hij was 
voorgegaan, stond hij aan zijn eigen gemeente af! 
 
Op de jaarlijkse mansledenvergadering in 1898 waren slechts 18 leden aanwezig. Br. C. 
Klein deed zijn beklag: “De  gemeente bloeit niet meer, gaat zelfs achteruit! Ook uit de 
collecteopbrengst bleek dat het kerkbezoek terug liep. Alle aanwezigen beloofden in hun 
omgeving hier wat aan te doen. 
“Hier dient het ambt aller gelovigen te functioneren”, werd opgemerkt. 
 
Op 8 december1900 was er weer een manslidmaten vergadering. Ds. Van Drunen zei in 
zijn openingswoord dat er licht en schaduw in zijn ambtelijk werk waren. Maar de Heere 
had hem in de tijdkring die weer achter lag hem 
wonderlijk voorzien. 
Het verhuren van zitplaatsen was in die tijd een 
bron van inkomsten, maar vele kerkgangers deden 
dat niet. Dit was geen onwil, maar het gevolg van 
geldgebrek. Evenwel had de kerk geld nodig, dus 
werd dringend verzocht toch zitplaatsen te huren. 
De kosten bedroegen f 3,00 per jaar. Ook was er 
nog een financieel tekort van f 75,00. Tijdens de 
vergadering werd gecollecteerd en een bedrag van 
f 32,50 was de opbrengst. Ds. Van Drunen was 
zeer verblijd en merkte op dat hij in geen jaren zo 
liefderijk en bevredigend met de broeders 
vergaderd had. 
 
Aan het eind van het jaar 1905 kwam het 
collecteren op de begraafplaats aan de orde. Het 
was vanouds de gewoonte dat na afloop van de 
begrafenis een collecte werd gehouden. De 
opbrengst was bestemd voor de diaconie van de 
Ned. Herv. Kerk. Dit vond de kerkenraad niet billijk, er werden toch ook leden van onze 
gemeente begraven? Er waren ook behoeftigen in onze gemeente. 
De kerkenraad besloot via antirevolutionaire gemeenteraadsleden te proberen dit te 
veranderen. Er kwam evenwel een afwijkende beslissing van het gemeentebestuur. Men 
besloot voortaan zelf een collecte te houden, maar dan in het sterfhuis. 
 
In 1908 werd het openbaar dat er sprake was van een verstoorde verhouding tussen 
kerkenraad, gemeente en de predikant. De precieze oorzaak is niet terug te vinden in de 
kerkelijke verslaggeving. Op 29 april 1908 is ds. Van Drunen door de classis Dordrecht 
geschorst. Door tussenkomst van een synodale commissie hebben ds. Van Drunen en de 
gehele kerkenraad op 19 augustus 1908 schuld beleden in het midden der gemeente. 
Helaas bleek dat de moeilijkheden hierdoor niet waren opgelost. De classis stelt ds. Van 
Drunen voor een eervolle losmaking van de gemeente te overwegen. Ds. Van Drunen 
stemde daarmee in. Ook werd door de classis het verzoek van de kerkenraad zelf om 
eervolle ontslagneming ingewilligd. Een christelijke daad in het belang van het behoud van 
de gemeente! Op 16 mei 1909 heeft ds. Van Drunen afscheid gepreekt en heeft de 
kerkenraad voor het laatst gefunctioneerd. 
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De classis Dordrecht en met name de ouderlingen van Dordrecht, Oud-Beijerland en ‘s 
Gravendeel fungeerde als kerkenraad van Sliedrecht. Vier dagen heeft deze bijzondere 
situatie geduurd, want op Hemelvaartsdag, 20 mei 1909, zijn er verkiezingen gehouden en 
is een nieuwe kerkenraad gekozen. Op dezelfde dag zijn deze broeders in hun ambt 
bevestigd. 
 
Zo kwam er een einde aan de periode ‘Van Drunen’. Van 28 februari 1894 tot 16 mei 1909 
was hij werkzaam in Sliedrecht. 
In het herdenkingsboek “Zijn wond'ren een gedachtenis” uitgegeven in 1994 staat: 
“Over de periode van zijn ambtsbediening moet  gezegd worden dat hij zich voor het welzijn 
van de gemeente volledig heeft ingezet!”  
 
In een vorige periodiek heb ik geschreven dat in de verslaggeving altijd uitgebreid wordt 
ingegaan op de problemen. Er zijn natuurlijk ook goede tijden geweest tijdens de 
ambtsperiode. Er is niet nieuws onder de zon, ook vandaag bestaat het nieuws in krant en 
T.V. grotendeels uit zaken die verkeerd gaan… . Maar, er gebeuren zoveel positieve 
dingen die de krant en T.V. niet halen. 
 
Maart 2008, Jan van Leeuwen. Tel. 0184 416511 of mail:  LeeWin@kpnplanet.nl  
 
Opmerkingen/vragen/aanvullingen altijd welkom!! 
 

______________________________________________________________ 

 
Van de penningmeester 
 
Dit jaar is aan u verzocht de contributie over 2008 per bank- of giro-overschrijving te 
betalen. Dit om de kosten van de acceptgirokaarten te beperken. Velen van u hebben dit al 
geregeld. Soms is het moeilijk te achterhalen van wie de betaling afkomstig is. Daarom het 
dringende verzoek om bij de betaling te vermelden “contributie 2008 + uw postcode + 
huisnummer”. 
 
Voor degenen die nog niet zijn toegekomen aan het betalen van de contributie (circa 250 
leden), het vriendelijke verzoek dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen. In de laatste 
nieuwsbrief kunt u alle informatie over de wijze van betalen vinden. 
 
Wout van Rees. 
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Wilhelmus van Nassouwe of… het is ook altijd wat  
 
Over een volkslied tegen de verdrukking in 
 
Zomer 2008. Voor sportliefhebbers belooft het een topzomer te worden. Het Nederlands 
elftal doet mee aan het Europees kampioenschap en natuurlijk hopen we op een 
finaleplaats. (niet meer up to date) De Tour de France, Wimbledon en als sluitstuk de 
Olympische Spelen in Beijing. Tijdens deze evenementen zal ongetwijfeld enkele keren het 
Wilhelmus te horen zijn, al is het alleen maar bij de poulewedstrijden van het Nederlands 
elftal. 

Ziet u het al voor u? Het 
nationale elftal moet spelen. De 
spelers staan opgesteld op het 
middenveld, de volksliederen 
klinken. Het Wilhelmus wordt 
ingezet. De kennis van de tekst is 
bij de meeste internationals niet 
om over naar huis te schrijven. 
De eerste regels gaan nog, maar 
daarna wordt er in het gunstige 
geval een beetje geplaybackt.  
Bij het publiek is het al niet veel 
beter gesteld. De tekst wordt 
meegeloeid en na de regel ‘Blijf 
ick tot in den doot’ gaat het 
helemaal mis. In de muziek volgt 
hier nl. een tel rust, maar het 

publiek loeit onverdroten voort. Gevolg: het publiek is al uitgeloeid, als de muziek nog 
speelt. Na het beëindigen van het ‘gezang’ volgt dan steevast een striemend fluitconcert 
vanaf de tribunes. Waarom? Wie het weet, mag het zeggen! 
 
Hiermee zitten we meteen midden in de problematiek rondom ons volkslied.  
 
Velen kennen de tekst niet. Wie toevallig het eerste couplet kent, is al een hele spekkoper. 
Het zesde couplet (‘Mijn Schilt ende betrouwen..’) kennen maar weinigen meer. Wie weet 
nog dat het Wilhelmus vijftien coupletten telt? Wie weet nog dat de beginletters van ieder 
couplet achter elkaar gezet de naam ‘Willem van Nassou’ opleveren? 
Nee, ons volkslied ligt niet echt goed in de markt. De tekstkennis is gering. Tijdens 
Koninginnedag hangt er een spandoek met de teksten van de coupletten één en zes aan 
de gevel van het Sliedrechtse gemeentehuis. Dit jaar was de tekst ook nog afgedrukt in het 
programmaboekje van de Oranjevereniging Sliedrecht.  
Het toppunt van politieke correctheid: het idee het Wilhelmus maar bij het oud papier te 
zetten, want onze niet-oorspronkelijk Nederlandse medelanders hebben niets met dit 
volkslied. Nou, veel Nederlanders ook niet. ‘Hazes boven Wilhelmus’ kopte Dagblad De 
Limburger nog op 28 april van dit jaar.  
 
Nu is er weinig nieuws onder de zon. Er is voortdurend verwarring geweest over wat nu 
eigenlijk het officiële Nederlandse volkslied was.  
Sinds 1816 was nl. het lied ‘Wien Neêrlands bloed in d’ aders vloeit, van vreemde smetten 
vrij’ van de dichter Hendrik Tollens aangewezen als officieel volkslied.  
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Het Wilhelmus bleef echter steeds een rol spelen en de verwarring over het officiële 
volkslied bleef. Steeds weer moest het Ministerie van Buitenlandse Zaken de vraag van 
Nederlandse ambassades beantwoorden wat te spelen bij officiële gelegenheden. 
Op 10 mei 1932 hakte de Minister van Buitenlandse Zaken de knoop door: het Wilhelmus 
werd het officiële Nederlandse volkslied. Overigens heeft de Tweede Kamer aan dit besluit 
nooit zijn goedkeuring gegeven, zodat ook nu de status van het Wilhelmus nog altijd 
schimmig is. 
Toen Jan Janssen in 1964 in Frankrijk wereldkampioen wielrennen op de weg werd, klonk 
bij de huldiging uit de luidsprekers Wien Neêrlands bloed!  
Het kan nog gekker. Tijdens een staatsbezoek van koningin Juliana en prins Bernhard aan 
het voormalige Joegoslavië bracht de muziek bij een officiële ontvangst het Nederlandse 
volkslied ten gehore: Hand in hand, kameraden!  
 
Wat zijn nu de achtergronden van dit lied dat zich tegen de verdrukking in toch maar 
handhaaft als het Nederlandse volkslied? 
 
Eerst iets over de achtergronden van de man voor wie (dus niet door wie) dit lied is 
geschreven. Vast staat dat Wilhelmus van Nassouwe (= Willem van Oranje, Willem de 
Zwijger) de tekst niet zelf heeft geschreven, al treedt hij wel op alsof hij de maker van de 
tekst is: ‘Wilhelmus van Nassouwe, Ben ick van Duytschen bloet’. De prins wordt in de 
tekst steeds aangeduid 
met i(c)k. De verklaring is 
eenvoudig: Willem van 
Oranje heeft nooit goed 
Nederlands gesproken. 
Dat hij in onze taal 
poëzie had kunnen 
schrijven, is uitgesloten. 
Hij was in Duitsland 
geboren en sprak Duits 
van huis uit. (Hij was 
immers ‘van Duytschen 
(!!!) bloet’). Daarnaast 
sprak hij Frans, wat 
paste bij zijn hoge status 
en mogelijk enig Spaans.  
Zijn voorouders namen 
omstreeks 1120 de naam 
Nassau aan. Toen 
bouwde een voorouder, 
Rupert I, een kasteel aan 
de rivier de Lahn. Die 
burcht lag (strategisch 
goed gezien) op een drassig stuk buitendijks land. Zo’n stuk grond heette (en heet nog zo 
in het Duits) Aue. Omdat dit stuk grond wel erg nat (Duits: nass) was, werd het nasse Aue 
en daaruit ontstond de naam Nassau. Al spoedig mag de familie de titel Graven van 
Nassau voeren en tenslotte heerst ze over een groot gebied tussen de steden Koblenz, 
Wiesbaden en Siegen.  
In 1533 wordt op slot Dillenburg Willem van Nassau geboren, zoon van Willem van Nassau 
de Rijke en Juliana van Stolberg. 
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De jonge Willem kwam door vererving in het bezit van het Franse prinsdom Orange en hij 
mag zich dan Willem van Oranje noemen en de titel ‘prins’ voeren. Er was de toenmalige 
Duitse keizer Karel V, die ook koning van Spanje was en in die hoedanigheid ook heer der 
Nederlanden, veel aan gelegen de jonge prins naar zijn hof in Brussel te krijgen. Hij wordt 
een vertrouweling van Karel V en later ook van diens zoon en opvolger Filips II.  
Aan hem, zijn soeverein, is hij door een eed van trouw gebonden. Hij heeft dus zijn 
soeverein altijd te eren en volgens de tekst van het Wilhelmus heeft hij dat ook altijd 
gedaan. (‘Den Coninck van Hispaengien heb ick altijt gheert’) 
Karel V had een sterk centraal gezag in de Nederlanden gevestigd en dit was ten koste 
gegaan van de macht van de adel en van de steden. Hierover heerste de nodige onvrede.  
De Nederlanden werden bestuurd vanuit Brussel en Karel zocht loyale edelen uit om 
namens hem als stadhouder de verschillende gewesten te besturen. Hiertoe behoorde ook 
Willem van Oranje. 
 

 
Ook in godsdienstig opzicht was het in de Nederlanden onrustig. De reformatie (in de 
Nederlanden vooral die van het calvinistische type) zorgde voor aantasting van het 
staatsgezag. 
Willem van Oranje raakt na het aftreden van Karel V en met de komst van Filips II steeds 
meer in de groeiende conflicten betrokken. 
Oranje was in godsdienstig opzicht een gematigd mens. Hij was thuis in Duitsland luthers 
grootgebracht, was in Brussel rooms-katholiek geworden en het is nooit helemaal duidelijk 
geworden of hij zich actief tot het calvinisme heeft bekeerd. In ieder geval was hij geen 
scherpslijper en gewetensvrijheid was voor hem belangrijk.  
Meer en meer komt hij tot het inzicht dat de Spaanse politiek met betrekking tot de 
Nederlanden heilloos is. ‘Niets doet my meer erbarmen in mijnen wederspoet, Dan dat men 
siet verarmen des Conincks Landen goet’, zegt het tiende couplet van het Wilhelmus.  
Deze politiek veroorzaakte veel ontevredenheid, ook onder gematigde katholieken. Het 
calvinisme was voor vele verarmde stedelingen en boeren een aantrekkelijk alternatief. Het 
calvinisme staat nl. onder bepaalde omstandigheden ongehoorzaamheid aan het 
staatsgezag toe.  
Oranje dringt bij de koning aan op matiging van zijn politiek ten opzichte van de 
Nederlanden, maar tevergeefs. Hij bereikt ermee dat zijn naam op de zwarte lijst staat, die 
Alva bij zich heeft, als die in 1567 met een forse troepenmacht de Nederlanden binnentrekt 
om orde op zaken te stellen. Willem ziet de bui hangen en vlucht naar Duitsland. 
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Daar zit hij niet stil en hij brengt een leger op de been, waarmee hij in 1568 de Noordelijke 
Nederlanden binnenvalt. Het eerste succes is voor de troepen van Oranje: in de slag bij 
Heiligerlee verslaan zij een Spaans leger. De tachtigjarige oorlog is begonnen. Zijn broer 
Adolf sneuvelt in deze slag. Het vierde couplet van het Wilhelmus maakt hiervan gewag: 
‘Graef Adolff is ghebleven, In Vrieslandt in den Slach’. Door geldgebrek kan het succes niet 
geconsolideerd worden en de meeste soldaten vluchten naar Emden in Duitsland. Hier had 
zich in de loop der jaren een flinke Nederlandse calvinistische vluchtelingenkolonie 
gevestigd.  
Eind 1568 probeert de prins het nog een keer. Nu valt hij de zuidelijke gewesten binnen, 
trekt over de Maas en probeert tot een treffen met Alva te komen. Het elfde couplet van het 
Wilhelmus gaat in op deze gebeurtenis. Alva ontwijkt steeds het gevecht. Willem 
achtervolgt hem tot aan Straatsburg toe, maar moet dan, geplaagd door geldgebrek, zijn 
troepen ontslaan en zwaar gedesillusioneerd naar Duitsland terugkeren. 
Kort na zijn terugkeer ontstaat dan in kringen van vertrouwelingen rondom de prins de tekst 
van het Wilhelmus.  
Sommige onderzoekers dateren de tekst laat in 1568 of heel vroeg in 1569, andere kiezen 
voor een ontstaan na 1570 of zelfs heel vroeg in 1572. Exacte zekerheid over de precieze 
datum van het ontstaan is er niet. 
 
Over de inhoud van het Wilhelmus 
 
We kunnen het Wilhelmus rekenen tot de zg. strijdzangen. Dit genre poëzie was in de 
periode tussen 1520 (begin van de reformatie en de daarmee gepaard gaande 
vervolgingen) en het einde van de tachtigjarige oorlog (1648) erg populair. In de eerste fase 
gaat het vooral om martelaarspoëzie. Deze teksten zijn nog vrij berustend, maar in een 
later stadium worden de teksten harder. De tijd van lijdzaam verdragen is voorbij. De strijd 
mag gevoerd worden met wapens, die van de geest (gebed), maar ook met militaire 
wapens. Het is niet verwonderlijk dat in deze poëzie vaak parallellen worden getrokken met 
teksten uit het Oude Testament. (wraakpsalmen, verwijzingen naar boeken als Koningen 
en Kronieken) Ook in het Wilhelmus komen we dit tegen, bv. in het achtste couplet (‘Als 
David moeste vluchten voor Saul den Tyran’). Toch is het Wilhelmus geen echt verzetslied. 
Er wordt niet openlijk opgeroepen tot gewapende strijd. 
Het Wilhelmus vertoont ook trekken van een zg. schriftuurlijk lied. Schriftuurlijke liederen 
zijn gedichten ontstaan tussen 1520 en 1580. De tekst staat in zeer nauwe relatie met de 
bijbel en gaat in veel gevallen uit van een bijbelse gedachte. Ze gaan over het lijden van 
vluchtelingen, gevangenen en ter dood veroordeelden, kortom van martelaren. Ze geven 
uiting aan het vertrouwen van de gelovigen op God. De gebeurtenissen waarover deze 
liederen gaan, worden in verband gebracht met gedeeltes uit de bijbel. In veel teksten 
staan de bijbelgedeeltes, waarnaar verwezen wordt, in de marge vermeld.  
Bij het Wilhelmus is dit niet het geval, maar iedereen met een beetje bijbelkennis kan in 
veel gevallen zelf aangeven naar welke bijbelgedeeltes versregels uit het Wilhelmus 
verwijzen. 
 
Wie is de dichter van het Wilhelmus?  
 
Antwoord: de dichter is onbekend, is anoniem. Misschien heeft de dichter destijds uit 
veiligheidsoverwegingen zijn naam maar niet onder de tekst gezet. 
De tekst is waarschijnlijk aan de prins aangeboden als bemoediging in zeer zware tijden. 
De inhoud is een soort rechtvaardiging (een apologie) voor de pogingen van de prins om de 
Nederlanden te bevrijden, pogingen die mislukt waren door geldgebrek, maar ook omdat de 
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volksopstand die had moeten uitbreken en waarop de prins had gespeculeerd, niet van de 
grond was gekomen. Het uur van de bevrijding was nog niet aangebroken. Het twaalfde 
couplet zegt erover: ‘Soo het den wille des Heeren op dien tijd had gheweest, Had ick 
gheern willen keeren van u dit swaer tempeest [= ramp; onheil]; Maer de Heer van hier 
boven die alle dinck regeert, Diemen altijt moet loven en heeftet niet begheert’.   
Vooral de steden hadden het uit voorzichtigheidsoverwegingen en uit angst voor Spaanse 
wraak laten afweten. 
Mogelijk heeft de prins zich door de tekst gesterkt gevoeld en heeft hij die genomen tot 
richtsnoer voor zijn leven en handelen. 
Hiervan uitgaande moet de tekst vroeg gedateerd worden, op z’n laatst  begin 1570. Dan zit 
de prins echt zwaar in de put, in ‘diepten van ellende’. Deze verwijzing naar psalm 130 is 
niet zo vreemd.  
De mogelijkheid bestaat dat het Wilhelmus oorspronkelijk op deze melodie is gezongen. 
Probeer het maar, het past precies. De strekking van deze psalm en de sfeer van het 
Wilhelmus passen ook goed bij elkaar. 
De melodie van Chartes, de melodie die we nu gebruiken, (‘Na de wijse van Chartres’ staat 
in de uitgave van 1581) is zo goed als zeker niet de oorspronkelijke melodie.  
Chartres was nl. een spotlied op de Franse calvinisten die in 1568 in Frankrijk probeerden 
de stad Chartres op de katholieken te veroveren. Dit liep uit op een faliekante mislukking, 
waarop het anticalvinistische spotlied Chartres is gemaakt. De melodie was echter bij 
vriend en vijand populair en toen bleek dat het Wilhelmus heel goed op deze melodie 
gezongen kon worden, was het pleit in het voordeel van deze melodie al vrij snel beslecht. 
 
We hebben al gezien dat Willem van Oranje afvalt als het gaat om het dichterschap van het 
Wilhelmus. 

Er blijven enkele kandidaten over, personen die allemaal in de 
directe omgeving van de prins moeten hebben vertoefd, maar 
van geen van allen is het dichterschap volledig overtuigend 
aangetoond.  
Een van de namen die rondzingt, is die van de 16e-eeuwse 
jurist en dichter Dirck Volkertsz. Coornhert, maar hij heeft geen 
erg sterke papieren.  
In zijn dissertatie Wilhelmus van Nassouwe Het gedicht en zijn 
dichter doet Ad den Besten een poging te bewijzen dat Marnix 
van Sint-Aldegonde (voluit Philips van Marnix Heer van Sint-
Aldegonde) de dichter is. Of het toevallig is of niet, maar in de 
eerste druk van het Liedboek voor de kerken staat onder de 
tekst van het Wilhelmus (gezang 411) nog ‘Onbekend 
Nederlands dichter, 16e eeuw’. In latere drukken staat ‘Philips 

van Marnix (1540-1598)?’. 
Een paar jaar later haalt A. Maljaars in zijn dissertatie Het Wilhelmus: auteurschap, datering 
en strekking Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie de bevindingen van Den Besten 
onderuit. Een van zijn hoofdbezwaren tegen het werk van Den Besten is dat Den Besten er 
teveel van was uitgegaan dat Marnix de dichter moest zijn en dat hij wat daartegen pleitte 
niet voldoende serieus onderzocht had. Maljaars komt met een totaal andere kandidaat 
voor het dichterschap, nl. Frans Volkertsz. Coornhert, de nauwelijks bekende broer van 
Dirk. Frans woonde als balling in Emden en hoorde tot de gematigde calvinisten. Dit profiel 
zou op een dichter van het Wilhelmus van toepassing kunnen zijn. 
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Een interessante theorie over het Wilhelmus komt van E. Hofman in zijn studie Nieuw licht 
op het Wilhelmus en zijn dichters. Hofman heeft het over dichters (in het meervoud!). Hij 
ontdekte in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een map met drie handschriften. 
Een daarvan, van een onbekende auteur, heeft als titel Verhandeling over den oorsprong 
en de lotgevallen van het liedeken Wilhelmus van Nassouwen.  
Het is de tekst van een lezing, eind 18e eeuw gehouden voor het genootschap Doctrina et 
Amicitia in Amsterdam.   
De onbekende auteur verwijst naar een aantal bekende Wilhelmusteksten, 
(Geuzenliedboek, 1581, Valerius, Nederlantsche Gedenck-Clanck, 1626), maar ook naar 
een handgeschreven tekst die hij heeft gevonden in een bundel Nederlandtse Oudheden.  
Deze tekst telt slechts veertien coupletten, in tegenstelling tot de vijftien coupletten die wij 
nu kennen. Ook de volgorde van de coupletten wijkt af van de volgorde van nu.  
De bundel Nederlandtsche Oudheden is voorlopig onvindbaar, maar Hofman heeft 
geprobeerd aan de hand van allerlei gegevens deze tekst te reconstrueren. Hij komt tot de 
conclusie dat deze tekst ouder moet zijn dan de tekst die we nu kennen. Hij dateert deze 
tekst in 1568 of 1569, terwijl hij onze tekst dateert vanaf 1570, mogelijk zelfs tot vroeg in 
1572.  
De dichter van de tekst is onbekend. Het moet volgens Hofman geen buitengewoon 
bekwame dichter geweest zijn. De ‘oertekst’ is opgedragen aan de prins en dient als 
rechtvaardiging voor wat de prins heeft gedaan (tevergeefs) om de Nederlanden te 
bevrijden.  
Later, als de situatie in de Nederlanden zich begint te verbeteren, de oproep tot verzet 
meer weerklank krijgt en enkele steden zich bij de opstand aansluiten, bewerkt iemand 
deze oertekst tot de tekst die we nu kennen.  
Deze tekst krijgt meer het karakter van een propagandalied voor de zaak van de opstand 
en voor de prins. De naam van de prins wordt breeduit vermeld door van de nieuwe tekst 
een naamdicht (acrostichon) te maken. Omdat de naam van de prins vijftien letters heeft, 
(WILLEM VAN NASSOU) moest de oertekst er een couplet bij krijgen om er een naamdicht 
van te maken. De volgorde van de coupletten moest veranderd worden en soms werd de 
tekst aangepast.  
De dichter van onze tekst heeft die tekst bovendien ook nog voorzien van een opdracht aan 
de prins. (‘Een nieuw Christelick Liedt gemaect ter eeren des Doorluchtichsten Heeren 
Wilhelm Prince van Oraengien, Grave van Nassou, Patris Patria [= Vader des Vaderlands], 
mijnen G. [=genadigsten] Forsten ende Heeren. Waer van deerste Capitael letteren van 
elck veers, syner F.G. [=forsteliken genaden] name metbrengen.’). Ook in deze opdracht 
wordt de naam van de prins uitvoerig genoemd en zijn hoge status wordt niet onder stoelen 
of banken gestoken. Geen opdracht aan een ‘loser’! 
Hofman gaat ervan uit dat deze tekst is gemaakt door Marnix van Sint-Aldegonde, maar de 
argumenten die hiertegen pleiten, laat hij onbesproken! 
 
Daar zitten we nu met een lied dat strikt genomen geen volkslied is. Het is immers 
opgedragen aan, geschreven voor één persoon.  
We weten niet met zekerheid wie de maker is. 
In de kerkelijke liedbundels van voor 1938 was het niet eens opgenomen. Pas in 1938 komt 
het terecht in Psalmen en gezangen voor den eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk 
als gezang 301.  
De officiële status is schimmig, de kennis van tekst en achtergrond is zeer matig en 
voortdurend worden pogingen gedaan om het Wilhelmus maar in te ruilen voor een ander 
volkslied dat we makkelijker kunnen begrijpen.  
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Wat moeten we met zo’n volkslied?  
 
Nou, in ieder geval niet afschaffen. Weinig kennis van tekst en achtergrond?  
Hier ligt een mooie taak voor het onderwijs om in de lessen Nederlands en geschiedenis 
aandacht aan dit lied te besteden. Er valt genoeg interessants over te zeggen!  
Het Wilhelmus moet zijn status als volkslied van iedereen die in Nederland woont en burger 
van dit land wil zijn voluit behouden. 
Misschien kan het volgende een argument voor het handhaven van het Wilhelmus zijn. 
Het Wilhelmus is een lied dat past bij het Nederlandse volkskarakter. Het Nederlandse 
volkskarakter heeft altijd iets rebels, iets opstandigs gehad; dat was al het geval in de tijd 
dat het Wilhelmus ontstond. Zonder opstand, zonder tachtigjarige oorlog was Nederland 
niet geworden wat het nu is.  
 
Steeds weer zijn er periodes waarin opstandigheid en onafhankelijkheidsdrang de kop 
opsteken. Dat was bv. het geval in de jaren zestig van de vorige eeuw, toen het 
overheidsgezag overal ter discussie stond en werd uitgedaagd.  
In dat verband is het goed eens nauwkeurig te kijken naar het vijftiende couplet. Vrijwel 
niemand kent dit couplet, het wordt nooit gezongen, maar eigenlijk is dit de kern van het 
lied. Alles wat in het Wilhelmus staat wordt in dit couplet nog eens kernachtig samengevat. 
We leren er de drijfveren van Willem van Oranje door kennen en het zijn die drijfveren die 
de eeuwen door het handelen van veel Nederlanders hebben bepaald. Zonder die 
drijfveren zou Nederland geen land zijn waar vrijheid en tolerantie zo vanzelfsprekend zijn 
dat we er nauwelijks meer over nadenken en waar helaas tendensen bespeurbaar zijn die 
vrijheden soms maar erg makkelijk te verkwanselen. 
 
‘Voor Godt wil ick belijden 
End zijner grooter Macht, 
Dat ick tot gheenen tijden   
Den Coninck heb veracht: 
Dan dat ick Godt den Heere 
Der hoochster Majesteyt 
Heb moeten obedieren    (obediëren = gehoorzamen) 
Inder gherechtichheyt’. 
 
We moeten eerbied tonen voor het gezag dat boven ons is gesteld, maar er is een gezag 
dat daar ver bovenuit gaat en dat we uiteindelijk meer moeten gehoorzamen dan het 
aardse gezag. Dat is voor sommigen het goddelijk gezag, anderen zullen het aanduiden als 
hun geweten of hun morele besef. Maar dit gezag geeft ons het recht en misschien de 
plicht soms ‘Nee’ te zeggen tegen het aardse gezag. 
 
Sliedrecht, 5 mei 2008 
Kees Holleman 
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Waarden van de Alblasserwaard 
(Uit Heemschut, augustus 1997) 
 
In de zuidoosthoek van Zuid-Holland liggen broederlijk naast elkaar de Alblasserwaard en 
de Vijfheerenlanden. Beide ontginningsgebieden uit de 11e en 12e eeuw met elk een geheel 
eigen karakter. Om deze nog zo opvallend gave, grote landschappelijke eenheden 
voldoende te kunnen beschermen, zonder ze tot een doods museaal geheel te maken, 
wordt gewerkt aan een landschapsplan. Heemschut bewaakt daarin het cultuurhistorische 
element. 
 

Het ontstaan 

Wie door de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden rijdt, wordt op 
verschillende plaatsen 
verhogingen in het landschap 
gewaar. In de Alblasserwaard 
worden ze donken genoemd, er 
zijn er enkele tientallen. De donk 
bij Brandwijk is zo groot en ligt 
zo hoog dat hij met boerderijen 
bebouwd werd. De nu 
onbebouwde Hazendonk was al 
zo’n 7000 jaar geleden 
bewoond.  
Deze natuurlijke ophogingen zijn 
de oudst nog waarneembare 
elementen die naar de 

ontstaansgeschiedenis verwijzen. De donken ontstonden na de laatste ijstijd ongeveer 
10.000 jaar geleden. Door het stijgen van de temperatuur voerden ook de van de Alpen 
stromende rivieren enorm veel smeltwater met zand en grind af. Met name het zand waaide 
op tot rivierduinen, de huidige donken. Er zijn er oorspronkelijk veel meer geweest, maar er 
zijn er ook door latere afzettingen – veenvorming bijvoorbeeld – overwoekerd of juist weer 
weggespoeld tijdens een van de vele overstromingen die deze gebieden tot in onze tijd 
teisterden. 
 
De zeespiegel stijgt, in het westen van Nederland ontstaan de eerste duinen. Deze twee 
processen maken dat de rivieren langzamer gaan stromen en veelvuldig hun bedding 
verleggen. Dit heeft een afwisselende lagenafzetting van rivierklei en veen tot gevolg. 
 

Ontginning veen 
Als rond het jaar 1000 de ontginning op gang komt en in het veen ontwateringsgeulen 
worden gegraven, komen door het proces van inklinking en bodemdaling de oude 
rivierbeddingen als verhogingen, stroomruggen in het landschap te liggen. De meest in het 
oog lopende daarvan, de Schoonrewoerdse stroomrug – tientallen kilometers lang en 
ongeveer honderd meter breed – bood al ruim 2000 jaar voor Christus een eerste 
woonplaats aan degenen die neerstreken in dit moerassige gebied. Er is echter een 
onderbreking in de bewoningsgeschiedenis waarneembaar, zelfs op de Schoonrewoerdse 
rug is het tussen 1800 voor- en 1000 na Christus niet uit te houden. Ook de oeverwallen 
vlak naast de grote rivieren worden dan verlaten. 
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In de 11e eeuw keert de mens terug om niet meer weg te gaan. Gewapend met 
kruiwagentjes en schopjes trekken de kolonisten het veen in. Haaks op de hogere ruggen 
worden sloten gegraven die dieper in het land afwateren op grotere weteringen. 
 
In de Alblasserwaard trekt men vanaf de Alblas en de later gegraven Graafstroom het veen 

in. In de Vijfheerenlanden 
begint men vanaf de 
hogere gronden langs de 
Lek en de Linge. Het land, 
alhoewel bestaand uit snel 
inzakkend en oxyderend 
veen, ligt dan nog boven 
de zeespiegel. Daalt het 
tot onder eb-niveau, dan 
wordt het tijd dijken aan te 
leggen en met een eerste 
primitief soort molens, 
sluisjes en dergelijke bij 
eb, en de daarmee 
gepaard gaande lage 
rivierwaterstand, het 
overtollige water te lozen. 
Dit gebeurt na 1200 in 
toenemende mate. 

 

Leenstelsel 
De hierboven beschreven grote operatie veronderstelt een bepaalde vorm van 
samenwerking, een zekere maatschappelijke organisatie. Die is in deze tijd ook 
voorhanden in de vorm van het leenstelsel. In de Alblasserwaard nemen de graven van 
Holland en hun adellijke zetbazen het voortouw. In de Vijfheerenlanden zijn het edellieden, 
heren, die de koppen bij elkaar steken. Of het er precies vijf waren..? 
In vogelvlucht zijn hiermee de drie nu nog afleesbare fasen in de ontwikkeling van de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geschetst. 
 

Recente ontwikkelingen 
De eerste periode na de ontginningen is het gebied voor gemengd bedrijf geschikt. Later, 
na 1400, wordt steeds meer gekozen voor veeteelt en de bereiding van zuivelproducten. 
Echter ook hennepteelt en hoogstamboomgaarden hebben hun invloed op de stoffering en 
indeling van het landschap. Eendenkooien, knotwilgen, onverharde wegen, eenvoudige 
houten bruggetjes en duizenden hekken kenmerken het landschap, zoals dat vrijwel 
ongeschonden tot na de eerste wereldoorlog aanwezig is. 
Dan echter zet heel langzaam een proces van schaalvergroting en vervlakking in. De 
laatste hennepakkers zijn dan al enkele tientallen jaren verdwenen en nog slechts op 
sommige plaatsen als zeer smalle verkavelingsstroken herkenbaar. De mooie, maar 
onpraktische hoogstamboomgaarden worden, als de boer al doorgaat met het telen van 
fruit, omgeplant met laagstamsoorten. Her en der worden de kleinste kavelsloten gedempt. 
De openliggende ruimten tussen de grote, monumentale boerderijen slibben langzaam 
dicht met allerlei nieuwbouw. Bij de bouw van nieuwe schuren naast bestaande oude 
hoeven zijn het niet alleen de uitvoering en materiaalkeuze die niet deugen, met name is 
ook vaak de richting ten opzichte van hoofdgebouw en achterliggend landschap niet goed. 
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Zo kon het gebeuren dat de in feite fraai uit het landschap oprijzende Brandwijkse donk 
door een lange, dwarsgeplaatste schuur volledig aan het oog onttrokken wordt. Het dreigt 
mis te gaan met de Waard en de Vijfheerenlanden. Dat wordt op het provinciehuis zo 
gevoeld, maar ook de inwoners van de streek zelf zien dat het zo niet kan doorgaan. 
 

Het plan in wording 
Het provinciebestuur van Zuid-Holland koos wijselijk voor een benadering van onderop. 
Wat heeft het voor zin met mooie plannen van bovenaf te komen als de eigen inwoners het 
idee hebben dat die niet goed zijn, of dat hun opvattingen er geen enkele rol in spelen? 
Om de kwaliteiten, bedreigingen en kansen van de gebieden te onderzoeken werd een 
begeleidingscommissie en stuurgroep uit vertegenwoordigers van inwoners, verenigingen 
en belangenorganisaties, politiek en bestuur samengesteld. Voor de vakkennis en 
doelmatige inrichting van het overleg werd het landschapsarchitectenbureau Bosch en 
Slabbers uit Den Haag aangetrokken. Een gelukkige greep. Uit een gesprek dat drie leden 
van Heemschut Zuid-Holland met ir. Steven Slabbers hadden, blijkt dat bij dit bureau 
behalve kennis ook daadwerkelijk betrokkenheid en bezorgdheid om wat mis dreigt te gaan 
aanwezig zijn. 
Een van de hoofdresultaten van het onderhoud was dat Heemschut zeker bij de tweede 
fase, de eigenlijke vormgeving en invulling van het landschapsplan, betrokken kan worden. 
Belangrijk lijkt allereerst het tot stand brengen van een verdergaande samenwerking tussen 
de vele gemeenten waar het ’t vestigingsbeleid van bedrijven en het welstandstoezicht 
betreft. Heemschut en Steven Slabbers zitten hier duidelijk op een lijn: zoeken naar een 
concentratiemogelijkheid van bedrijven op een, weinig waardevolle, plek en een echte 
welstandscommissie waarin meerdere vormen van deskundigheid voorhanden zijn. De 
toetsing van allerlei bouwplannen gebeurt nu door één iemand voor dit hele, uitgestrekte 
gebied. Dat kan eenvoudig niet, daar is de problematiek veel te ingewikkeld voor en de 
hoeveelheid werk veel te groot. Een persoon vertilt zich daar gewoon aan, hoe goed de 
bedoelingen verder ook mogen zijn. 
 

Bewoners zeer betrokken 
Voorts zal de commissie Zuid-Holland via de historische verenigingen in het gebied nauw 
voeling houden met hetgeen onder de bevolking zelf leeft. Opvallend is trouwens de grote 
betrokkenheid van die inwoners zelf. Honderden reacties kwamen binnen op 
aankondigingen in de pers en de twee streekconferenties werden zeer goed bezocht. Het 
moet met deze positieve basis-ingrediënten mogelijk zijn in overleg en samenwerking tot 
een werkbaar en uitvoerbaar landschapsplan te komen. Het zal al met al nog wel ruim een 
jaar gaan duren voordat, na de vaststelling, met de uitvoering begonnen kan worden. Een 
nog slechts korte periode, gegeven de duizenden jaren oude ontstaansgeschiedenis, maar 
een die wel door Heemschut zal worden benut om het cultuurhistorische aspect binnen het 
plan de plaats te geven die het rechtens toekomt. 
 
Bij het schrijven van dit artikel werd dankbaar gebruik gemaakt van de door Bureau Bosch 
en Slabbers en de provincie Zuid-Holland ter beschikking gestelde informatie. 
 
Leo van der Meule, PR-medewerker van Heemschut Zuid-Holland 
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Juweeltje van een schooldiploma 
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Crescendofilm 1954 
Het hoe en wat betreffende het Crescendo filmdocument over Sliedrecht  
door Jan M. Korevaar 
 
Het is begin 1954 als door een filmbedrijf uit Rotterdam aan muziekvereniging Crescendo 
de mogelijkheid wordt geboden voor het vervaardigen van een film over de gemeente 
Sliedrecht. Het bestuur besluit gebruik te maken van deze mogelijkheid in de hoop het 
kasgeld te kunnen aanvullen. Het nodige voorwerk werd gedaan. Bedrijven, scholen en 
andere instellingen werden benaderd maar deze waren in die tijd gesloten bastions. Zo was 
het niet mogelijk om bij fabrieken of scheepswerven e.d. binnen het bedrijf opnamen te 
maken. Evenmin was er toegang tot scholen. Ook bij openbare gebouwen zoals b.v. 
gemeentehuis, ziekenhuis e.d. was het maken van binnenopnamen niet mogelijk. Dit is er 
mede de oorzaak van dat er alleen opnamen zijn gemaakt bij het uitgaan van scholen, in 
straten en langs de dijk. Hierin ligt ook de reden waarom steeds weer sprongen zijn te zien 
tussen straten, de dijk en weer in –soms dezelfde- straten enz. Op 16 juni 1954 zijn 
gedurende de hele dag de nodige opnamen gemaakt. De dag werd besloten met een groot 
verenigingsdefilé langs het gemeentehuis. Ook hier liet het gemeentebestuur het afweten. 
 
Na de opnamen en montage was het voor de inwoners mogelijk de film tegen betaling te 
komen zien in het Thaliatheater aan het Dr. Langeveldplein. De totale speelduur was ± 1½ 
uur. De belangstelling viel zodanig tegen dat in plaats van de verwachte winst er een 
verlies moest worden geïncasseerd. 
 
Het werd stil rond de Crescendofilm. Jaren lagen de trommels in de kast. Tot er door 
andere verenigingen werd gevraagd de film te mogen tonen op de diverse 
verenigingsavonden welke in die tijd 
regelmatig werden georganiseerd. Crescendo 
bestuurslid Riens Pijl P.P. Zn beschikte over 
een filmprojector en was bereid om tegen een 
vergoeding voor de verenigingskas op deze 
avonden voor filmoperateur te spelen. Op 
deze manier bleef de film in een goede 
conditie. 
 
Op een bepaald moment werd het steeds 
weer afdraaien voor Riens – die intussen een 
eigen bedrijf (de Gele Pijl) was gestart - wat te 
veel. Er werd overgegaan tot het uitlenen van 
film en projector bij voorkomende 
gelegenheden. Vanaf dat moment was er geen controle meer over de conditie en het 
gebruik van de filmspoelen. Naderhand bleek dat er na uitleen steeds stukken uit 
verdwenen. Waarschijnlijk zijn er delen uitgeknipt en voor eigen gebruik achtergehouden. 
Zo was er na verloop van tijd van de oorspronkelijke speelduur van 90 minuten nog ca. 65 
minuten over. De interesse voor vertoning werd minder en de film verdween naar de 
achtergrond. Daar Crescendo in die tijd niet beschikte over een eigen verenigingsruimte, 
was het de gewoonte dat verenigingsbescheiden bij de bestuurders thuis werden bewaard. 
Zo ook de filmspoelen. 
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December 1970 kwam Riens Pijl op 45 jarige leeftijd plotseling te overlijden. Na verloop van 
tijd kwamen de filmspoelen terug bij de vereniging en werden vanaf dat moment bewaard 
bij bestuurder Jan Korevaar thuis. 
 
Op een moment kwam ik (Jan Korevaar) in gesprek met een vroeger buurmeisje bij het 
ouderlijk huis aan de Klopstraat (de groentezaak van Dirk Korevaar). Het was de tijd dat de 
videoband zijn opmars maakte. Zij (Nellie Hartog, zelf ook te zien in de opnamen) 
informeerde of er van de film een videokopie bestond. Deze was er niet. En weer werd het 
stil. 
 
Het ging Crescendo goed en in de 2e helft van de jaren 80 was het, door groei van zowel 
het ledenaantal als van de muzikale kwaliteiten, noodzakelijk dat er een nieuwe bastuba 
zou worden aangeschaft. Crescendo speelde in die tijd op het hoogste landelijk niveau. 
Een dergelijk instrument kostte toen ƒ12.000,-- netto. Dit bedrag was niet voorradig. Er 
werd gewikt, er werd gewogen en weer kwam het bestaan van de Crescendofilm en de 
vraag van het buurmeisje ter sprake. Om geld te genereren voor de benodigde bastuba 
werd de mogelijkheid onderzocht de film over te zetten naar video en via de plaatselijke 
bladen voor verkoop aan te bieden aan de inwoners. 
 
Er werd contact gezocht met videobedrijf gebr. Fijnekam in Dordrecht. Hier zijn de 
filmspoelen overgezet naar video en is een z.g. “Moederband” aangemaakt. De filmspoelen 
gingen na het overzetten terug in de kast. 
De verkoopprijs werd vastgesteld op ƒ 45,00. Het historische besef onder de bevolking was 
groeiend en daar probeerde Crescendo een graantje van mee te pikken. De bestellingen 
stroomden binnen. 
Steeds vanaf de moederband zijn enkele honderden banden vervaardigd en verkocht met 
als resultaat dat de opbrengst op een klein deel na voldoende was om de nieuwe bastuba 
te kunnen aankopen. 
 
Tijdens een bezoek aan Bas Korporaal (HVS) i.v.m. wat oude foto’s kwam het bestaan van 
de Crescendofilm, en waar deze toch zou zijn gebleven, ter sprake. Er gingen n.l. toch wat 
verhalen over het al dan niet zoek geraakt zijn van de film. Op een gegeven moment is ook 
met Fred Stuij, voorzitter HVS, gesproken over het nog bestaan van dit document. 
 
Weer werd het stil tot Crescendovoorzitter René Janssen enige tijd geleden bij mij 
informeerde naar het bestaan en de conditie van filmspoelen en videomoederband. Naar ik 
begreep in verband met een gezamenlijk plan van Crescendo en de Historische Vereniging 
tot restauratie, digitaliseren en heruitgeven van de Crescendofilm. Inmiddels heeft René 
één en ander in bezit en zijn de beelden op DVD verschenen! 
 
De film en videoband zijn uiteraard eigendom van Crescendo, maar ik ben gelukkig met het 
idee dat ik na 37 jaar zuinig bewaren dit historische Crescendo en Sliedrechtse document 
weer kon overdragen en dat dit weer in de publieke belangstelling zal komen. 
 
Noot van de redactie:   
De DVD is verkrijgbaar bij de Historische Vereniging Sliedrecht en Muziek Vereniging 
Crescendo. 
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Veel aandacht voor de filmopnamedag 
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Rechercheur Johan Hollebrands 
 

Begin maart 1943, wanneer de jodendeportaties in Nederland enige stagnatie vertonen, 
besluit de Duitse bezetter het premiewapen in te zetten. In totaal 50 Nederlandse 
collaborateurs worden vrijgesteld voor de betaalde jodenjacht. Deze leden van de colonne 
Henneicke krijgen zeven gulden vijftig per ingeleverde jood. Op deze manier hebben de 
Nederlandse jagers tussen de 8.000 en 9.000 slachtoffers opgespoord, meest vrouwen en 
kinderen, die bijna allen via de Hollandse Schouwburg en kamp Westerbork in de 
vernietigingskampen terechtkwamen.  
 
Deze wellicht zwartste episode uit onze geschiedenis wordt door Ad van Liempt in zijn boek 
KOPGELD (uitgeverij Balans) indrukwekkend beschreven. 
Ad van Liempt is oud-hoofdredacteur van NOVA en hoofdredacteur van de geschiedenis-
programma’s van de NPS. 
 
In de dieptreurige verhalen zijn er maar enkele lichtpuntjes, waar de lezer nog vertrouwen 
uit kan putten in zijn medemens. Eén daarvan wordt verpersoonlijkt door rechercheur 
Johan Hollebrands uit de Hugo de Grootstraat 70 in Sliedrecht.     
 

Sliedrecht 
 
De geschiedenis die met Sliedrecht te maken heeft, begint als één van de colonneleden, 
Engelbert Koops (gefingeerde naam) eind augustus 1943 in Amsterdam een echtpaar 
arresteert, omdat ze er enigszins joods uitzien. Ze waren ondergedoken in de Eerste  
Helmersstraat. Meegenomen naar het “Henneicke bureau” weigeren ze te vertellen waar de 
verblijfplaats van hun kinderen is. Tot Koops grof geweld gaat gebruiken.  Zo slaat hij onder 
meer alle tanden en kiezen uit de mond van de vader. Die zegt daarop waar de kinderen 
zijn. De twee jongsten, Marie van 8 en Elbert van 4 jaar zitten in Sliedrecht. Koops zelf reist 
daar de volgende dag naar toe. Hij weet dan nog niet dat hij een bijzonder onderduikadres 
tegemoet gaat: Hugo de Grootstraat 70, de  
woning van Johan Hollebrands, rechercheur bij de rijkspolitie. Dankzij hem kennen we nu 
de details van de gang van zaken. Hollebrands heeft direct na de bevrijding verklaringen 
opgenomen en een glashelder proces-verbaal opgesteld. Daaruit weten we, dat Koops zich 
in Sliedrecht op het politiebureau meldt, waar hij agent Verhoeven meekrijgt, ter assistentie. 
Het is vrijdag 27 augustus 1943, halfdrie. Hollebrands zelf is niet thuis, als het tweetal 
aanbelt. Uit het raam heeft het wèl aanwezige nichtje Sietske Schuyt al gezien dat er 
onraad is. Mevrouw Hollebrands gaat gauw op de divan liggen, onder een plaid: ze wendt 
een ziekte voor. Koops en Verhoeven hebben de twee voor de deur spelende kindertjes 
buiten al aangesproken en nemen ze mee naar binnen. “ Het zijn joodse kinderen” zegt 
Koops “en dat weet u”. Mevrouw Hollebrands ontkent (“het zijn logés, kinderen van 
kennissen”), maar houdt dat niet lang vol. Koops heeft de persoonsbewijzen van de ouders 
in zijn hand: “Dit zijn toch de ouders?” Mevrouw Hollebrands durft niet langer te ontkennen, 
omdat de kinderen dat natuurlijk nooit voor zich kunnen houden. Koops zegt dat de ouders 
zijn gearresteerd en dat de moeder het adres van haar kinderen heeft verraden… .  Het 
resultaat is: ze moeten mee, alle vier. Mevrouw Hollebrands houdt zich ziek en praat zich er 
na lange tijd uit. Het nichtje moet wel mee, althans tot het station Sliedrecht. De 
onderduikmoeder moest een koffer met kleren pakken, zo herinnert ze zich later, wat ik met 
bloedend hart deed. “We hadden de kleintjes ruim een jaar in huis gehad en ik was zeer 
aan hen gehecht. Met grote angstogen stond Marie bij me, toen ik de koffer pakte en vroeg 
mij of die man een NSB’er was en of het waar was, dat haar broertje en zij met die man 
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mee moesten. Ik stelde haar gerust en zei, dat ze naar hun ouders zouden worden 
gebracht. Mijn hart brak bij al die ellende, want ik begreep, wat die kinderen te wachten 
stond.” 
Ze zwaaide hen nog uit. Het nichtje, Sietske,  moest de koffer dragen en op het station de 
kaartjes kopen. Daarna werd ze met rust gelaten. Met de trein van 15.13 (stipt op tijd) uit 
Sliedrecht richting Geldermalsen vertrekt Koops als begeleider van Marie en Elbert Sanders  
als een vader die een dagje uit is met zijn kinderen. Koops wordt nooit gestraft, omdat hij 
zich eind 1943 in Duitsland vestigt.   
Aan rechercheur Hollebrands heeft dat niet gelegen. Hoewel hij zich veel beter gedeisd kon 
houden, omdat hij zich schuldig gemaakt heeft aan een ernstig strafbaar feit, aarzelt hij 
geen moment en gaat direct na de kinderroof zelf op onderzoek uit. Zaterdag 28 tot en met 
dinsdag 31 augustus speurt hij naar de kinderen, het is immers zijn vak. Het gelukt hem de 
‘elektrische deuren’ van de Hollandse Schouwburg te passeren en binnen te dringen. Daar 
ontmoet hij de ouders van de kinderen die bij hem ondergedoken hebben gezeten. Hij hoort 
het verhaal van de marteling en vindt vervolgens ook de kinderen die aan de overkant in de 
Joodse crèche zitten. Ook daar dringt hij binnen. Marie van 8 en Elbert van 4 zijn weer 
herenigd met Eline van 10, die ook is gearresteerd (in de Achterhoek).  Hollebrands noteert 
in zijn proces-verbaal: “De koffer met de kleding van Marie en Elbert was reeds gestolen, 
terwijl Elbert, die een zwakke gezondheid had, in ijlende koorts lag.”  Hollebrands doet, 
geen acht slaand op het gevaar waarin hij zelf verkeert, zijn uiterste best om het noodlot 
van de familie Sanders af te wenden.  Hij schakelt de Neder-Duits Hervormde Kerk in (het 
betreft zogenaamde ‘christenjoden’) maar omdat het gezin Sanders inmiddels als strafgeval 
staat genoteerd, lukt er niets. De rechercheur uit Sliedrecht probeert nog geld los te krijgen 
om de familie vrij te kopen, maar ook dat is tevergeefs. 
 
Op zondag 5 september lijkt er alsnog een redding mogelijk: David Sanders, zijn vrouw 
Clara en twee van hun drie kinderen ontsnappen, maar enkele uren daarna worden ze 
weer gepakt. Dan is er geen redden meer aan. Hollebrands besluit zijn proces-verbaal met 
een ambtelijke zin, waarachter hij zijn woede kan verbergen. “Er kan gevoeglijk worden 
aangenomen, dat het hele gezin Sanders door maatregelen van de bezetter is 
omgekomen”. Uit gegevens van het Rode Kruis zal later blijken dat dit juist is. 
 
Piet Hoedeman 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Sanders rechts op de foto. 

www.joodsmonument.nl 
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Baggerputhachee voor echte manne van Sliedrecht 
 
Op ’t waarek mot de baggeraer goed ete!   
Op het werk moet de baggeraar goed eten. 
Dut maoltjie ken op êên of meer pitte worre klaorgemaokt.  
Deze maaltijd kunt u klaar maken op een éénpits of meerpits kookplaat. 
 
Wat heb ie aamel nôôdig? Wat heeft u nodig om het gerecht te maken? 
Een juspan   een juspan 
Een aerepelpan  een aardappelpan 
Een lepel en ’n vurrek een lepel en een vork 
Een snuffie zout  zout naar smaak 
Een bietjie peper  een beetje peper 
Een bietjie neutmuskaot een beetje nootmuskaat 
Waoter   water 
 
Aerepel (’t beste zijn afkokers, mor kruimige of blommige zijn ok goed).  
Aardappelen (eigenheimers, irene, doré, bildstar of frieslander) 
Juin, hêêl veul juin, meer juin as vlees.  
Uien en vleesverhouding 3 : 1 
Rundvlees in bloksies, niet aals te klaaine stukke (riblappe, sekaodelappe of braedlappe). 
Rundvlees in blokjes van 2½ cm (riblap, sucadelap of braadlap) 
Een stuksie ouwewijvekoek  
Een stukje ontbijtkoek 
Klontjie butter of maarigchiesvet  
Een klontje boter of margarine 
 
’t Vlees êêst goed aanbakke in de butter, afblusse met een koppie waoter. 
Het vlees aanbraden in de boter en afblussen met water 
Zoute en pepere en op zun minst aanderhaalef uur laete suddere. 
Zout en peper toevoegen en het vlees in anderhalf uur bijna gaar maken 
Juin in grovve stukke snije.  
Gepelde uien in grove stukken snijden 
De juin eve aanbakke in de juspan, ’t vlees eefies in een aandere pan scheppe en ’t vet 
laete zitte. De uien even bruinen in de juspan. Het vlees uit de pan scheppen en de uien in 
het restant vet bruinen 
Gelijk nae ’t bruin worre ’t vlees d’rbij en aales lang gaor koke. 
Na het bruin worden kunt u snel het vlees er weer bij doen en alles gaar koken 
Op ’t lest ’t stuksie ontbijtkoek (ouwewijvekoek) d’r deur roere. 
Aan het eind van de gaartijd een stukje ontbijtkoek toevoegen 
 
De aerepel mè niet te veul waoter opzette as ’t afkokers zijn, aanders koke ze tot snot. 
Als u afkokende aardappelen gebruikt weinig water gebruiken omdat u anders de 
aardappelen tot een te dunne soep kookt 
Afgiete as de binnekant van de stukke aerepel nog een bietjie hard is en stôôme tò ze gaor 
benne. 
Afgieten als de binnenkant van het partje aardappel met een vork nog hard aanvoelt. U 
kunt daarna met een deksel op de pan de aardappelen gaar stomen 
 
Je ken ze hêêl laete, mor tot puree stampe en ’n bietjie neut ‘r deur is ok primao ete. 
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U kunt van de aardappelen een puree maken en op smaak maken met een beetje 
nootmuskaat 
 
As ie van zuur houdt, kè je de azijnfles pakke en dan mè j’n duim op ’t gaetjie een paor 
druppeltjies nae ’t opscheppe d’r overheene druppe.  
Als u van een zure smaak houdt kunt u met tafelazijn de zure smaak toevoegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eet smakelijk. 
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School 6 aan de Wilhelminastraat  
 
Gaande en komende mensen 

 
Eind jaren ´30, begin jaren ´40 heeft de school aan de 
Wilhelminastraat veel weg van een duiventil. De heer 
Van der Velde vertrekt naar school 3 aan de 
Middeldiepstraat. Hij neemt in 1935 afscheid. Zijn 
opvolger is een kwekeling met akte, de heer A. W. 
Vogel. Ook juffrouw Zuidhof verlaat de school en haar 
plaats wordt ingenomen door juffrouw Gons. 
 

Over de top … 
In 1937 heeft de school een probleem. De school is, wat 
het leerlingenaantal (200) betreft, duidelijk over de top 
heen. Een van de leerkrachten dreigt wachtgelder te 
worden. De gemeente grijpt dan in. Van de overbevolkte 
school 3 worden 25 leerlingen overgeplaatst. Verder 
wordt de schoolbevolking aangevuld met 3 leerlingen 
van school 5. Zij zijn met hun ouders in de wijk komen 
wonen. Voor de heer Vogel betekent dit geen oplossing. 

Hij verdwijnt na twee jaar al weer van het toneel. Bij zijn vertrek in 1938 kan hij niet 
vermoeden dat hij dertig jaar later terug zal keren als hoofd van de dan met school 3 
gefuseerde school. Zijn opvolger aan school 6 is de heer Van der Vlies. 
 

Ook de heer Haverkamp verlaat in dit jaar de school. Hij vertrekt naar Krimpen a/d IJssel. 
Men is duidelijk tevreden over zijn functioneren. Een afgevaardigde van de ouder-
commissie, de heer Groenewegen, komt hem speciaal bedanken voor wat hij voor de kin-
deren en de school gedaan heeft. 
 

Juffrouw Gons maakt plaats voor juffrouw Burghout, die na een jaar alweer vervangen is 
door juffrouw De Jong. In  1940 komen we de heer Parel op de loonlijst tegen. 
Waarschijnlijk heeft hij tijdelijk de heer Donker vervangen. Juffrouw Dekker zien we in 1941 
niet terug. De tweede klas is dat jaar onder de hoede van juffrouw Ligt. Juffrouw Bol volgt in 
1942 juffrouw De Jong op. 
 

Oorlogsweeën 
  

De oorlogsjaren brengen twee "nieuwigheden" met zich mee. In 't zevende leerjaar werd 
vanaf 3 april 1942 per week drie uur Duits gegeven. De ouderavond werd voortaan in de 
zomer gehouden in verband met de verduistering. 
 

De V.G.L.O. wordt gesticht 
 

Het jaar 1943 betekent een aderlating voor de lagere scholen. Een school met een centraal 
zevende en achtste leerjaar wordt ingesteld, de V.G.L.O.-school. Dit betekent, door het 
verdwijnen van de hoogste klassen, een daling van de leerlingenaantallen. School krimpt 6 
hierdoor in tot een zesklassige school. De beide onderwijzeressen gaan vanaf nu ook in de 
pleinwachtdienst meedraaien. Het personele probleem wordt opgelost door het vertrek van 
de heer Teeuw naar de V.G.L.O.-school. 
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Het jaar 1945 was voor de leerlingen een ´succesjaar´. Niemand blijft zitten. In verband met 
de oorlogsomstandigheden gaan alle leerlingen over naar het volgende leerjaar. Het 
volgend jaar moet dan maar blijken wie  niet mee kan... Dat zijn er achtendertig en dertien 
mogen voorwaardelijk over! 
 

Het einde van de school nadert 
 
Na de oorlog wordt het leerlingenaantal van school 6 echt problematisch! Tellen we in 1946 
nog zes leerkrachten. Een jaar later werken er nog slechts één onderwijzeres en vier 
onderwijzers. Het aantal leerlingen bedraagt dan 170. De heer Teeuw komt weer terug en 
neemt de plaats in van de heer Van der Vlies. Meester Schram vertrekt en we zien juffrouw 
Budding in klas 1 en juffrouw de Vroon in klas 2 verschijnen.  
 

Laatste ouderavond van school 6 … 
 

In 1949, zo lezen in het notulenboek van de 
oudercommissie, wordt de laatste ouderavond in het 
gebouw aan de Wilhelminastraat gehouden. 
Voorzitter van de ouderraad is dan de heer J. Boer 
en de  secretaris is de heer P. Stuij. Tijdens de 
bijeenkomst wordt met een tweetal noviteiten 
geëxperimenteerd, de schoolfilm en het 
luisterhoorspel via de radio. Een punt dat de 
discussies hoog doet oplaaien, is het plan binnen 
Sliedrecht een Neutrale School te stichten. Het is bij 

plannen gebleven,  een dergelijke school heeft Sliedrecht nooit gekend. In de pauze van de 
ouderavond hebben de ouders de gelegenheid even met de leerkrachten te praten over de 
vorderingen van hun zoon of dochter. Hierna staan zang, een schoolfilm en het toneelstukje 
‘De Pannekoek’, met Willie de Bruin en Wim de Jager in de hoofdrollen, op het programma. 
De begeleidende leerkrachten Budding en Teeuw hebben veel eer van hun werk. De leraar 
gymnastiek, de heer J. Broekhuis, houdt tenslotte een lezing over zijn vakgebied. 
Schoolhoofd, de heer Buijs, beëindigt de avond met het opwekken van de ouders om hun 
kind deel te laten nemen aan de schooltandverzorging, die binnenkort van start zal gaan. 
De heer G. Mosterdijk werd benoemd tot erelid van de school! 
 

Het doek valt …  

  

De heer Buijs kondigt de rampspoed al aan dat per 1 januari 1950 de school nog slechts 
vier leerkrachten zal tellen. Slechts het doorverwijzen van een aantal leerlingen van school 
3 zou dit kunnen voorkomen. Dat is blijkbaar gelukt, want maart 1950 telt de school nog 
steeds vijf leerkrachten. Helaas uitstel van executie. Het nieuwe schooljaar 1950 - 1951 
begint op 1 april met 139 leerlingen en vier leerkrachten. Juffrouw de Vroon vertrekt naar 
school 5.  
 

Tijdens het schooljaar 1950 – 1951 valt definitief het doek voor school 6 aan de 
Wilhelminastraat. De leerlingen en het personeel verhuizen naar de bovenverdieping van 
de school aan de Middeldiepstraat. Men gaat vervolgens door het leven als school 2. (De 
Bossche school met het nummer 2 is eerder, in 1934 opgeheven). De leerlingen van school 
3 verblijven op de benedenverdieping van hetzelfde gebouw.  
 

School 6 wordt School 2 in de Middeldiepstraat… 
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In de schoolvergadering van 5 
september 1950 dient men, aldus 
voorzitter Buijs, te komen tot uit-
voering van een opdracht van de 
burgemeester, namelijk 
gelijkschakeling van twee scholen, 
nu de scholen 2, (voorheen school 
6) en 3 in één gebouw zijn onder-
gebracht. Er zijn verschillen 
geconstateerd in het 
leerprogramma en het oplossen 
daarvan moet plaatsvinden op een 
gemeenschappelijke school-
vergadering van de beide scholen.  
 

Leermethoden… 
 

De leervakken worden afzonderlijk 
onder de loep genomen. Alleen bij het rekenen blijkt 
men dezelfde methode, "Fundamenteel Rekenen en 
Fundamenteel cijferen”, van Diels, Nauta en 
Zandvoort, te gebruiken. Beide scholen dienen bij de 
gelijkschakeling nogal wat water bij de wijn te moeten 
doen. Op dezelfde vergadering wordt mevrouw Koert 
welkom geheten. Zij vervangt juffrouw De Vroon.  
 

Op vrijdag 10 november 1950 komen de gezamenlijke 
oudercommissies van de scholen 2 en 3 voor het 
eerst bijeen. In totaal zijn liefst achttien personen 
aanwezig. Beide scholen behouden een eigen 
oudercommissie, bovendien werd een overkoepelend 
bestuur gevormd. Dit bestaat dan uit: J. Bakker 
(voorzitter), P. Stuij (secretaris), mevr. De Gruijter 
(penningmeester) en de leden J. Boer, J. Koppelaar 
en J. Caljé.   
 
 

Vergaderen …  
 

Besloten wordt bij toerbeurt in beide scholen maande-
lijks te vergaderen. Vervolgens dringt de voorzitter, in 
het belang van de scholen, bij het personeel op een 
goede samenwerking aan. Een punt waar het 
personeelslid Kriekaard het roerend mee eens is. Het 
een en ander is nog niet zo als het zou moeten 
wezen. 
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Zitvoetbal …  
 

Aardig is de opmerking over het bij de jeugd in de jaren '50 populaire spelletje zitvoetbal. 
Dit tijdens de gymnastiekuren onder leiding van de heer 
Broekhuis. Niet dat men tegen de bezigheid op zich is, maar 
de hoofden van scholen vinden de lessen kennelijk te 
eenzijdig en wensen de vakleerkracht hierover wel eens te 
spreken. De heer Broekhuis weet echter de consulent van 
lichamelijke opvoeding achter zich. Deze vindt het zitvoetbal 
een zeer goede oefening. Broekhuis zal het spel wel zoveel 
mogelijk proberen te beperken. Of hij zich aan deze afspraak 
gehouden heeft, valt te betwijfelen. In de jaren '50 waren de 
Sliedrechtse jongens werkelijk kampioenen in het op de grond 
zitten en voetballen. Wie heeft er in die tijd geen kennis 
gemaakt met een splinter in de bibs?  
 

Ouderavond… 
De eerste algemene ouderavond wordt gehouden in het gymnastieklokaal dat naast de 

beide scholen staat. Liefst 108 personen zijn aanwezig. 
Schoolhoofd Buijs haalt o.a. het over het wel of geen nut 
hebben van huiswerk aan. Na de pauze volgt een film met 
als titel "Met Volksonderwijs voor een goede school". Op het 
eind van de avond wordt een collecte gehouden voor een 
bezoek van de jongste kinderen  aan de kersenboomgaard. 
Helaas is de opbrengst te gering om ook werkelijk met de 
bus naar de Papendrechtse boomgaard te gaan. Punten 
van aanhoudende zorg zijn het schoolplein, dat nog al eens 
de vorm aanneemt van een modderpoel en het niet mogen 
gebruiken door de leerlingen van het gymlokaal achter de 

school. Dit laatste zal de eerstvolgende tien jaar steeds weer opnieuw blijven spelen! 
 

Schoolfonds … 
De verhuizing legt de onder de nieuwe naam draaiende school 2 geen windeieren. Al in 
1951 tellen we weer een zesde leerkracht, mevrouw Van der Kooy. Haar verblijf was van 
korte duur. Al spoedig neemt de heer De Wit haar plaats in als de nieuwe leerkracht van 
klas 3. In 1952 komt men met het voorstel een schoolfonds op te richten en ook wil men 
oud papier gaan inzamelen. Dit laatste op voorstel van oudercommissielid J. Boer, die 
hiermee bij muziekvereniging "Crescendo" goede ervaringen heeft. Wegens ruimtegebrek 
aan opslagplaats gaat het plan niet door. Het schoolfonds gaat wel van start. De 
ouderbijdrage werd vastgesteld op f 0,10 per week per kind. Het idee was om uit dit fonds, 
na een aantal jaren sparen, de schoolreisjes, films, bibliotheekboeken, e.d te gaan betalen. 
Op een vraag van één der ouders hoe gehandeld zal worden bij niet betalen, antwoordt de 
heer Buijs: " Wanneer er werkelijk niets betaald kan worden, zullen er geen kinderen 
worden uitgesloten van films, bibliotheek en schoolreisjes. Maar, wanneer men liever zijn 
dubbeltjes versnoept kunnen we deze kinderen niet laten profiteren van de dingen die de 
sparende kinderen wel krijgen!" 
 
Bas Lissenburg  
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De grote schoonmaak 
 
Een artikel uit het mededelingenblad 2004 van de Historische Vereniging Hardinxveld-
Giessendam, geschreven door mevr. J.F. Teeuw van der Plas. 
 
 Als huisvrouw telde je vroeger niet mee als je in ’t voorjaar niet de schoonmaakkriebels 
kreeg. Voor Pasen moest alles met bezemen gekeerd worden. Het hele huis, van de zolder 

tot de kelder, werd overhoop gehaald. Eerst werden de 
kasten uitgeruimd, planken afgeboend, schoon papier erop 
en weer ingeruimd. Zo hield je weer ruimte over. 
Dan kregen de slaapkamers een beurt. De dekens werden 
gewassen en de matrassen gelucht en met de 
mattenklopper bewerkt, het geklop was overal te horen! Al 
met al was het een heftige inbreuk op het gezinsleven. 
Moeder had geen tijd om zich te bemoeien met de kinders, 
dus die begonnen dan maar met de eerste spelletjes buiten 
na de winter. Op straat spelen kon toen nog, tollen en bokkie 
springen, buutvrij en ik herinner me ook nog het groepsspel 

lie, lie, kermislie, zet je potje hier! 
 
Ondertussen ging moeder gedreven door met de schoonmaak. Er werd geroddeld over hoe 
ver de buurvrouw was en het leek wel een wedstrijd wie het eerste klaar was. 
De woonkamer was meestal het slotstuk van het gebeuren. Alles moest er uit, de meubels, 
gordijnen, het vloerkleed en alle prulletjes en potjes. Er werd gewreven en afgewassen, 
gedroogd en gepoetst, zelfs de kachel werd leeggehaald en met kachelpoets weer 
diepzwart gemaakt. Kunt u zich voorstellen als het een vroege Pasen was, deze 
warmtebron ging niet meer aan al werd het nog zo koud en u kent het gezegde “Aprilletje 
zoet, geeft nog wel eens een witte hoed!” 
 
Wat was het feest als de kamer weer werd ingeruimd. Vaak stond de kast opeens anders of 
de divan tegen een andere muur. Het zeil was spiegelglad gewreven of er lag een nieuw 
kleed op de tafel. En dan die trotse blik van moeder, dat ze deze keer eerder klaar was dan 
de overbuurvrouw! 
 
Maar nu gaat het wel een beetje anders. De grote schoonmaak is versnipperd tot “goeie 
beurten”, die vaak worden uitbesteed aan interieurverzorgsters. Want moeder heeft een 
baan en de huishoudens zijn van alle gemakken voorzien. Onze elektrische apparaten 
doen het zware werk en het harde “bonsemen” is verleden tijd! 
 
KARREJOTTE 
Uittreksel uit het mededelingenblad van de Historische Vereniging Hardinxveld-
Giessendam 2005, geschreven door Thijs Huisman, Lz. 
 
Als er een dik pak sneeuw gevallen was, was het voor ons kinderen grote pret. Dan werd er 
in het hangen van de stoep een glijbaan gemaakt en ging je karrejotte. En natuurlijk niet in 
je eentje maar liefst met zo veel mogelijk. Zo ook bij ons. 
 
Eerst moest de sneeuwlaag wat hard worden. Dan gleed het beter. ’s Avonds werden er 
een paar emmers water over de baan gegooid. En glad dat die er van werd, merakels! 
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Aan de kant werd as gestrooid voor een paadje want je moest natuurlijk wel eerst de dijk op 
om er af te kunnen sleeën. 
 
Het mooiste was een “rootje”. Een lange sliert achter elkaar. Met je buik op de slee en de 
voeten van je voorganger vasthouden. En als de voorste een beetje slingerde dan vloog de 
laatste alle kanten op. 
De kunst van het karrejotte was zo ver mogelijk de stoep af zien te komen. Met z’n tweeën 
scheelde ook een heel stuk. Hoe zwaarder hoe verder je kwam. Sneu voor de kleinsten 
onder ons, die kwamen nooit zo ver. Maar we hadden reuze veel plezier en het was altijd 
weer jammer als het ging dooien. Dan was het met die pret gedaan. 
 
Bewerking: Ina van ’t Verlaat-de Goeij 

 
REACTIE HISTORIE SLIEDRECHTS ZIEKENHUIS (Periodiek december 2007) 
 

Met plezier heb ik het blad "Over .... Sliedrecht" gelezen, w.o.  de historie van het 
Sliedrechtse ziekenhuis.Maar aan het eind maakt u toch wel een grote sprong om van 
1965/1968 over te gaan naar het Alb. Schweitzerziekenhuis Dordrecht. U zal het 
ongetwijfeld nog wel weten maar ik wil er toch op reageren en wel als volgt: 
  
na 1970 bestonden in de Drechtsteden de volgende ziekenhuizen: 
  
1.    Gemeente Ziekenhuis te Dordecht 
2.    Gemeente Ziekenhuis te Sliedrecht 
3.    Diaconessenhuis-Refaja te Dordrecht 
4.    R.K. ziekenhuis St. Jacobus te Dordrecht 
  
in 1986 volgde een fusie tussen de nummers:  1 en 2  en werd de naam:  
Merwedeziekenhuis 
                                                                                                              
locatie Dordrecht (nieuwbouw gereed dec. 1989) 
locatie Sliedrecht (verbouwing) 
 
Bij de nummers:   3  en  4 en werd de naam: Refaja  
locatie Dordrecht (verbouwing) 
locatie Zwijndrecht (na de nieuwbouw) 
  
in 1996 volgde de fusie van Merwedeziekenhuis met Refaja,  en de nieuwe naam werd: 
Albert Schweitzer ziekenhuis:  
Locatie Amstelwijck                                                  
Locatie Dordwijk 
Locatie Sliedrecht 
 
Met vriendelijke groet 
Adry Boer, Dordrecht. 
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Schotbalkensluis onaangekondigd opgeruimd 
 
Gelezen in het septembernummer van de Ratelaar door A. Klop sr. 
 
De restanten van de Schotbalkensluis in de Zoetemelksekil, in de Sliedrechtse Biesbosch, 
bestaan niet meer. Op 22 augustus 2007 heeft de machinist van de grijper op een 
baggerschuit de drempel en zijkanten van hun plaats gerukt en ze vervolgens laten 
wegdrijven. De reden van deze rigoureuze ingreep is vooralsnog niet bekend. 
Rijkswaterstaat bleek van deze actie niet op de hoogte te zijn. Tientallen balken en delen 
ervan dreven in de Zoetemelksekil met de stroom mee. In de balken staken nog de houten 
pennen en de 20 cm lange ijzeren nagels, die de constructie tot die tijd bij elkaar hadden 
gehouden. 
 
De Schotbalkensluis is omstreeks 1730 gebouwd op advies van Nicolaas Cruquius, een 
bekend waterbouwkundige. De constructie maakte deel uit van tal van maatregelen om 
overstromingen in de Alblasserwaard tegen te gaan. De sluis raakt in onbruik na 1872 toen 
de Nieuwe Merwede is gegraven. De uitneembare schotbalken werden verwijderd, zodat 
het water nadien door de opening kon stromen. 
 
Jarenlang bleef de rest van de constructie een markant punt in de Sliedrechtse Biesbosch, 
omdat je op die plek goed kon zien hoe eb en vloed zich met kracht door de nauwe opening 
persten. Ondanks alle goede voornemens om cultuur-historische objecten in Nationaal Park 
de Biesbosch te behouden, kunnen we één object doorstrepen. Wel heeft Staatsbosbeheer 
intussen een bouwhistoricus gevraagd te kijken of er nog iets met de losse onderdelen valt 
te doen. 
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Reacties op woonark Corrie (periodiek december 2007) 

 
Bij de redactie zijn naar aanleiding van het verschijnen van het vorige periodiek een tweetal 
reacties over de ark Corrie gekomen. Wij willen ze u niet onthouden. 
 
Reactie van Piet Bons op Ark Corrie 
 
De ark Corrie is van oorsprong een verblijf voor werkvolk van de scheepswef Lanser. 
Toen in 1946 een zwager van Arie Lanser (een van de directeuren), de heer P.C. Bons, in 
het huwelijk trad met Corrie Barendregt is, i.v.m. de 
heersende woningnood, de ark aangeboden door Arie 
Lanser als woonark. 
De ark kreeg een ligplaats in het Middeldiep, ongeveer 
tegenover de zand-en grindhandel van Kors Bons. Op de 
foto zijn op de achtergrond twee zandhopen te zien, met 
daartussen de geopende deuren van het huidige pand van 
Piet Vermaas, waardoor de zandauto’s vanaf de dijk zand 
kwamen laden. 
De familie Bons woonde op de ark van 1946 tot en met 
1953 en kreeg in totaal drie kinderen, waarvan er in ieder 
geval twee werden geboren op deze ark. In 1947 een 
dochter Anke (nu getrouwd met Jaap van de Graaf en 
woonachtig in de Weresteijn, als tweede een dochter 
Marijke thans woonachtig in Ridderkerk en de derde een 
zoon Pieter Cornelis (Peter). Deze laatste woont nu in de 
Thorbeckelaan. 
De beide ouders zijn inmiddels overleden. Of er ná 1953 
nog iemand op de ark gewoond heeft, is mij niet bekend, maar misschien dat een van de 
kinderen hierover meer kan vertellen…  
 
Reactie van Arina Schram op Ark Corrie 
 
De ark Corrie lag in het Middeldiep t.o.v. huis nr. 99 (het huis met de luiken) alwaar ik als 
kind woonde. De bewoners die ik me kan herinneren was de familie Groenewold. Ik moest 
daar soms weleens op de kinderen passen. Een kind heette geloof ik Eppo. De heer 
Groenewold werkte in een herenmodezaak Groenewold (O & G) die zo ongeveer bij het 
Sliedrechts Museum gevestigd was. Ik weet niet of het Sliedrechtse mensen waren. In ieder 
geval was mevrouw Groenewold uit Groningen afkomstig want daar gingen ze af en toe 
heen en brachten dan voor mijn moeder suikerbrood mee. 
 
Ik weet niet precies wanneer de ark daar gekomen is, noch wanneer hij er weggegaan is. 
Misschien was hij er al toen wij daar kwamen te wonen (1946) hij lag er in ieder geval nog 
wel toen we er vertrokken (1957). Ik herinner me de nacht van de Watersnoodramp dat mijn 
vader, samen met andere mannen uit de straat, geholpen heeft om die arken niet op drift te 
laten gaan. De aanlegtrossen zullen wel aangetrokken zijn of zo. De oude foto op de 
omslag van het blad heeft voor mij een speciale betekenis. Op deze oude brug over het 
Kleindiep hebben mijn ouders elkaar leren kennen in 1935... 
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Wij moesten gaan trouwen (een motje) 1947 
 
Ik was 21 jaar en mijn meisje 16 jaar toen wij moesten gaan trouwen. Dat stond vroeger 
aangeplakt in van die kasten achter het gemeentehuis. Daar gingen veel mensen nieuwtjes 
vergaren. Dat wij moesten gaan trouwen ging als een lopend vuurtje langs de dijk. Dat was 
toen een schande. We zijn getrouwd door wethouder Van der Wiel; mijn vrouwtje in een 
geleende trouwjurk en ik in een pak van een neef. Wij waren zo arm als een kerkrat. 
 

 Wij woonden 2 jaar bij mijn ouders in, waren 
smoorverliefd en kregen snel twee dochters. 
Ik was op zoek naar een huis en klopte bij 
de heer Hofman aan, maar dat leverde niets 
op. Toen kreeg ik het in mijn hoofd om ’s 
zondags bij burgemeester Winkler aan te 
kloppen. Ik werd netjes te woord gestaan, 
maar ook dat leverde niets op. In november 
1949 kreeg ik een woning aangeboden met 
het opschrift ‘Onbewoonbaar verklaarde 
woning’. Het huisje was zo lek als een 
mandje. Er was een loden pijp met een 
kraan, waar net een emmer onder kon staan 
en een putje eronder. In dat putje wemelde 
het van de hagedisjes en pissebedden. 
 

 
Op een broeierig warme zondag na een fietstochtje zaten op witte kalkmuren van de alkoof 
wel zo’n honderd pissebedden, die ik allemaal heb gevangen. Toch waren we blij met dat 
hok. We hebben er 5 jaar in gewoond en kregen daar ook weer een dochter. 
 
Toen kregen we een groter huis met een kamer onder in de dijk en een kamer gelijk met de 
dijk. De vloerbalken van de kelder waren helemaal verrot en de elektriciteitsleidingen waren 
nat, zodat de stoppen om de haverklap sprongen. Ook daar hebben we 5 jaar gewoond en 
hebben we er een zoon bij gekregen.  
 
De winkels in de buurt gingen zo zachtjes aan sluiten en wij wilden ook wel een ander huis. 
Ik ging naar mijn directeur met de vraag of hij iets voor mij kon doen. 
Hij vertelde me naar Harinck de kapper aan de Stationsweg te gaan. “Zeg maar dat ik je 
gestuurd heb”, zei hij. Mijn directeur en kapper Harinck zaten beiden in Stichting ‘40/’45’ en 
Harinck was directeur van een woningbouwvereniging. 
 
Ik kreeg een huis op de nieuwe uitbreiding toegewezen, maar moest er 1 jaar op wachten, 
want de huidige bewoner liet een huis in Gouda bouwen, wat over een jaar pas klaar zou 
zijn. Daar hebben we ons 12½ , 25 en 50-jarig huwelijk meegemaakt. 
 
We hebben daar ± 45 jaar gewoond en zijn toen verhuisd naar de Rembrandtlaan, waar we 
ons 60-jarig huwelijk gevierd hebben in de mooie zaal van “De Lockhorst”. 
Nu proberen we er nog 5 jaar aan vast te plakken. 
 

N.N. 
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Afscheid 
 
Door Jo Baan – Van Andel 
 
Daar stond ze met de knijperzak 
Hij mocht wel in de vuilniszak 
En ook dat blik met koekjes. 
Ze keek eens even in de kast 
En hield haar steelpan nog eens vast 
En de oude keukendoekjes. 
 
Haar hand ging over het servies 
Dat kreeg ze vroeger nog van Dries. 
En dat lieve schilderijtje  
Daar schreef ze met wat bevende hand 
Vanachter aan de onderkant: 
“voor zusje”, met een krijtje. 
 
Haar mooie grote linnenkast 
Was veel te groot, en dus tot last 
Daar zou iemand voor komen. 
Stond het de koper echt niet aan 
Dan zou hij naar de “kringloop”gaan 
Daar was al naar vernomen.  
 
Toch was ze redelijk tevree 
Haar oude Friese klok mocht mee 
En haar tafel met de stoelen. 
Ze wist dat het een noodzaak was 
Ze was allang niet meer zo kras 
Ze wou zich thuis gaan voelen. 
 
Zo kwam voor haar de grote dag 
Ze dwong haar lippen tot een lach 
En nam afscheid van de buren. 
Haar geest was enigszins verward 
Toch hoopte ze diep in haar hart 
Dat het nog lang mocht duren…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  “Over…Sliedrecht”  

 Juli 2008 42

Branden in Sliedrecht 1898 
 
Door: Fred Stuij 
 
Een brand die beschreven staat in het gemeentelijk archief van Sliedrecht. Het gaat om een 
brand bij Cornelis Aaldijk die toen woonde op 
het adres Wijk A nummer 1. De brand had 
plaats op 6 oktober 1898. 
In het verslag staat dat de vrouw van Cornelis 
Aaldijk met een brandende petroleumlamp in 
haar hand is gestruikeld. Hierdoor viel de lamp 
en ontstond de brand. De vlammen konden 
zich voeden met kledingstukken en spaanders 
enz. 
De brand kon zich uitbreiden naar een houten 
schuur gedekt met pannen, een gebouw 
dienende tot woning opgetrokken uit steen en 
gedekt met pannen alsmede een schuurtje van hout, gedekt met pannen. Cornelis Aaldijk 
was eigenaar en bewoners van genoemde opstallen. 
 
De schade aan de opstallen en huisraad werd als volgt opgenomen: Schuur fl.  500,- , 
woning fl. 500,- , huisraad fl.  500,- , biezen  fl. 1.200,- 
 
Totale schade werd uiteindelijk vastgesteld op fl. 2.450,- Gelukkig was alles verzekerd bij 
o.a. De Bataafse Brand Waarborg en de Onderlinge Nederlandse Waarborg Maatschappij. 
Bij de Haarlemse Brandverzekering waren de biezen verzekerd voor fl. 1.400,- 
Onderzoek heeft uitgewezen dat er geen kwade vermoedens waren. 
 
Nog een brand in 11 woningen en schuren 
Op 13 juli van dit jaar had de brandweer het ook al druk met het bestrijden van een grote 
brand. Ditmaal in Wijk C. De brand is volgens het rapport ontstaan in een 
kleermakerswerkplaats die gevestigd was in de woning Wijk C 130. Omdat de meeste 
bebouwing was gedekt met riet kon het vuur zeer snel om zich heen grijpen. De 
brandkranen en brandspuiten hebben goede diensten bewezen. De belendende gebouwen 
konden gespaard blijven. Zonder hulp van andere brandweerkorpsen. Onderstaande 
eigenaars/bewoners moesten toezien hoe hun woningen en schuren verloren gingen. 
Nr. 120   Onbewoond 
Nr. 120 A  G. Hoeven 
Nr. 121  Onbewoond 
Nr. 122  J. Huisman en Wed. G. de Beek 
Nr. 125  L. Donk 
Nr. 126  P. Verheij 
Nr. 127  L. Stuij 
Nr. 128  J. Versluis 
Nr. 129  B.H. Alblas 
Nr. 130  J. Baardman en weduwe G. Roos 
Nr. 132  K. Visser 
 
Een huis aan huis collecte leverde circa fl. 1000,- op. 
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De geschiedenis van Sliedrecht 
 
Bombardement juli 1940 
 
In de vorige uitgave blikten we terug op de eerste oorlogsdagen van mei 1940. Deze keer 
richten we de blik op het bombardement van 8 juli 1940 op de omgeving van de Prins 
Hendrikstraat. 

 
Als we op maandag 8 juli 1940 
naar de lucht kijken, zien we dat we 
te maken hebben met een mooie 
zomerdag. Later komt hier 
verandering in. De lucht trekt dicht 
en in de middag breekt er een 
onweer los. Dan opeens nog een 
ander geluid. Vliegtuigen! Twee 
stuks. Ze cirkelen wat rond, lijken 
verder te trekken. Eén toestel komt 
echter terug. Dat vliegtuig cirkelt 
boven het centrum en werpt 
bommen af. De bommen komen 
neer op het westelijk gedeelte van 
de uitbreiding. De gevolgen voor de 

omgeving van de Prins Hendrikstraat en omgeving zijn rampzalig… .  
 
J. A. (Koos) Batenburg meldt over bovenstaande in zijn boek: ‘Sliedrecht in Oorlogstijd’ 
het volgende: 
 

OPNIEUW BOMMEN OP SLIEDRECHT. 
 
“Op Maandagmiddag 8 juli 1940 drijven boven Sliedrecht zware onweerswolken waaruit het 
bliksemde en onweerde. In de loop van deze maandagmiddag verschijnen om 14.23 uur 
enige Engelse vliegtuigen boven Sliedrecht. Het lijkt of ze zoekende zijn. Af en toe zijn de 
vliegtuigen zichtbaar tussen de wolken en even later verdwijnen ze weer. Niet lang daarna 
verschijnt een zeer hoog vliegend driemotorig vliegtuig tussen de onweerswolken. De 
directeur van de Machinefabriek, de heer Visser, staat met zijn verrekijker naar de 

vliegtuigen te kijken.  
Even later ziet hij iets uit het vliegtuig 
vallen en stuurt hij zijn personeel 
onmiddellijk naar binnen. Dit Engelse 
vliegtuig, een Vickers Wellington (ook als 
een Wimpy aangeduid) werpt enige 
bommen af. De eerste twee bommen 
komen terecht in Wijk C op het 
opslagterrein van Adriaan Volker, C 247. 
Met een fluitend geluid komen de 
bommen naar beneden om daarna met 
grote dreunen uit elkaar te spatten.  

Door de luchtdruk sneuvelen vele ruiten in de omgeving. 
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Een ijzige stilte volgt na de inslagen. Gelukkig vallen er bij de eerste bommen geen doden 
of gewonden. Aan de politie wordt verzocht de werkkrachten te waarschuwen niet in de 
bomkraters te komen.  
 

Inslagen op de Uitbreiding…  
  
Na de inslagen wordt luchtalarm gegeven. Daarna worden nog vijf andere bommen 
afgeworpen. Deze bommen komen terecht bij de Brugstraat, de Prins Hendrikstraat en de 
Julianastraat. Hierbij ontstaat veel schade aan woningen. 
 
De Rode Kruissoldaat Jan Groenewold geeft als eerste hulp aan de slachtoffers. Na de 
oorlog krijgt hij voor zijn hulpverlening een onderscheiding. De gevolgen zijn verschrikkelijk. 
De brandweer en een ambulance van het Rode Kruis, een omgebouwde vrachtauto van de 
meelmalerij van de firma Kruit uit de Molenstoep, zijn snel ter plaatse om de gewonden te 
verzorgen. Met buurtbewoners worden de huizen op slachtoffers doorzocht. De bij de 
slachtoffers aangetroffen verminkingen doen de emoties hoog oplopen. Bij enkele zijn 
lichaamsdelen weggerukt. Er zijn vier doden en een aantal zeer zwaar gewonden. Twee 
zusjes hebben op straat voor hun woning naar de vliegtuigen staan te kijken. Als het oudste 
zusje beseft dat er bommen vallen, 
wordt haar zes jarige zusje, Annie Boer, 
geboren op 27-05-1934, getroffen door 
bomscherven. Zij overlijdt ter plaatse, 
Het oudere zusje loopt een flinke, maar 
niet ernstige beenwond op. 
  
Het woningblok aan de Brugstraat 
tussen de Pr. Hendrikstraat en de 
Julianastraat wordt het ergst getroffen. 
De daken worden als het ware omhoog 
getild en de muren vallen naar buiten. 
Huisraad en inwoners worden naar 
buiten geblazen. Enige huizen aan de 
Pr. Hendrikstraat worden zwaar 
beschadigd. Eén woning is totaal 
vernield. Zeer veel ruiten en dakpannen 
worden tot op grote afstand vernield. De bomaanval heeft een geweldige chaos 
veroorzaakt. Later op de dag overlijden nog vier mensen aan hun verwondingen. In totaal 
zijn er acht doden te betreuren. 
 
Aanval op de Sliedrechtse haven …   
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Achteraf blijkt dat een Engels vliegtuig van de R.A.F. geprobeerd heeft een aantal rijnaken 
en andere schepen in de Sliedrechtse haven te bombarderen met het doel deze schepen 
tot zinken brengen. In de haven lagen ook enige baggerbakken en twee zelfvarende 
baggerschepen. Op vele plaatsen op de buitenuitbreiding worden granaatscherven 
gevonden. Dit is ook het geval op het schoolplein van school VI. Het onderwijzend 
persmeel weet de kalmte onder de kinderen te bewaren door ze onder de banken te laten 
schuilen. De bommen komen echter ver van hun doel verwijderd neer. 
 

De omgekomenen zijn: 
 
Marigje Monster-Vogel, geboren 24-09-1899, 40  jaar, wonend Brugstraat.  
Sijgje van der Vlies-Koppelaar, geboren 03-10-1896, 43jaar, wonend Brugstraat.  
Neeltje Struijk-de Landgraaf, geboren 17-10-1910, 29 jaar, wonend Prins Hendrikstraat. 
Andries Cornelis Struijk, geboren 30-09-1900, 39 jaar, wonend Prins Hendrikstraat. 
Maria P.van der Zwaan-Visser, geboren 07-04-1906, 34jaar, wonend Prins Hendrikstraat.  
Adrianus Monster geboren 09-01-1925; 15 jaar, wonend Brugstraat. 
Annigje Boer geboren 27-05-1934, 6 jaar, wonend Julianastraat 
Maaike H. Boeren-Mellegers, geboren11-08-1900,  39 jaar, wonend Prins Hendrikstraat. 
 
De gehele Sliedrechtse bevolking is door het bombardement en de enorme ravage 
geschokt. Op 11 juli worden alle omgekomenen in een gemeenschappelijk graf op de 
algemene begraafplaats te Sliedrecht begraven. Een groot deel van de bevolking is bij de 
ter aarde bestelling aanwezig om afscheid te nemen van deze onschuldige 
oorlogsslachtoffers. Voordat de stoet bij de begraafplaats aankomt, staan de acht kisten, 
bedekt met bloemen, bij de groeve opgesteld. Stuk voor stuk worden de slachtoffers met de 
grootst mogelijke eerbied in de graven neer gelaten. 
 
De officiële genodigden zijn: burgemeester ir. H. Popping, de wethouders De Landgraaf en 
Van der Wiel, gemeentesecretaris De Haas van Dorsser , waarnemend commandant van 
de Luchtbeschermingsdienst dhr. Kraaijeveld en een viertal gewapende Duitse soldaten 
met hun Feldwebel (sergeant-majoor). Als eerste spreekt burgemeester Popping.  
Hij vergelijkt deze dag met de eerste oorlogsdag en spreekt ongeveer deze woorden:  
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”De zon kwam op de eerste oorlogsdagen stralend op. Wij zijn toen, gezien de omringende 
gemeenten, er goed vanaf gekomen. Doch toen de strijd voor Nederland gestreden was, 
sloeg het noodlot op 8 juli 1940 in Sliedrecht toe. Wij kunnen dit niet begrijpen. Was dit niet 
te voorkomen? De krijgsverrichtingen kunnen wij niet beoordelen, maar toch vragen wij ons 
af, was de krijgshandeling om zo 'n klein doel van jongstleden maandag dit waard? Ik kan 
slechts de wens uitspreken dat de Grote Heelmeester aan de getroffen familieleden 
verzachting moge geven, zoals dezelfde Heelmeester weer tijden van rust en voorspoed 
over de gehele wereld kan schenken. Waarschijnlijk zijn de personen die het einde van 
deze gruwelijke tijden niet meemaken gelukkiger dan wij te noemen. Mocht de rust in de 
wereld spoedig weder keren, dan mogen we zeggen dat de getroffen inwoners van 
Sliedrecht niet tevergeefs geleefd hebben.Zij rusten zacht..” 

 
Na de burgemeester komt mejuffrouw Doets, voorgangster 
van de vrijzinnig hervormde kerk, aan het woord. Zij 
spreekt troostrijke woorden tot de familie Boer die 
voorgoed afscheid moet nemen van haar 6 jarige dochter, 
leerlinge van de zondagsschool. Een leraar van de 
Dordtse H.B.S. richt zich met troostende woorden tot de 
familie van zijn leerling Adrie Monster. Dominee Riekel uit 
Delft wijst in een korte redevoering op de vergankelijkheid 
van het leven. Familieleden van de slachtoffers spreken 
hun dank uit voor het beschikbaar stellen van eigen 
graven. Na de beëindiging van deze droeve plechtigheid 
verlaten de honderden belangstellenden, diep bewogen, 
de begraafplaats.                           
 

 
Juffrouw Doets           
    

Door de heer R. Abma wordt een comité voor Hulp aan Slachtoffers gevormd. Dit comité 
doet een beroep op de bevolking om geld en goederen voor de oorlogsslachtoffers 
beschikbaar te stellen. Later, in 1944, neemt de hervormde predikant Ds. Kwant het 
initiatief tot oprichting van slachtofferhulp.  
 

Vragen …  
Onder de bevolking ontstaan vragen 
over de aanwezigheid van 
gewapende Duitsers tijdens de 
begrafenis. Deze soldaten hielden 
beslist geen erewacht bij de 
overledenen. Het komt bij de 
bevolking wrang over dat het 
Sliedrechtse college van B. en W. 
aanwezig was met een aantal 
gewapende Duitsers. “Zouden de 
Duitsers ongeregeldheden verwacht 
hebben van de bevolking,” vraagt 
ieder zich af! 
Tijdens de eerst gehouden 

Sliedrechtse gemeenteraadsvergadering worden de omgekomen dorpsgenoten staande 
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herdacht. Over materiële hulp wordt niet gesproken! De Sliedrechtse bevolking spreekt nu 
schandelijk over de Engelsen; er werden maar lukraak met bommen gegooid. Dit komt de 
Duitsers maar al te goed van pas. Alle dagbladen moeten melding maken van deze wrede 
Engelse daad. Op aanplakborden verschijnen meldingen zoals:  
“Vreedzame burgers  blijft in huis. Engelse vliegers kennen geen genade”. 
 

Haven een gevaar… 
 

Andere dorpsgenoten wijzen de bevolking op de Duitse daden. De Duitsers waren 
waarschijnlijk reeds vergeten wat zij twee maanden geleden in Rotterdam veroorzaakt 
hebben en wat zij van plan waren met Den Haag en Utrecht. Nog nooit zijn er zoveel 
verordeningen aangeplakt.   
 
Gelukkig herstellen alle gewonden. Het bombardement heeft bij iedereen het besef 
gebracht hoe gevaarlijk de haven, met zijn schepen en baggermaterieel in het centrum, is 
gelegen. Indien mogelijk - men heeft de bevelen van de bezetter op te volgen - worden 
voortaan in de haven de voor de geallieerden als vijandig te beschouwen schepen 
geweerd. Ook niet gebruikt baggermaterieel wordt afgetuigd en naar de Biesbosch 
gebracht.  
 
Hieronder een beeld van de vrijwel lege Sliedrechtse haven tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Slechts nog wat kleinere vaartuigen zijn nog te zien… 

 
Gegevens Sliedrecht in Oorlogstijd: J. A. Batenburg. 
 
Bewerkt door Bas Lissenburg  
Mei (2008) 
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Werken in de jaren ’40 en later 
 
Mijn vader werkte op ‘De Klop’  als ijzerwerker. Toen ik 14 jaar werd moest ik er ook heen, 
eerst als leerling nagelheter voor 6 cent per uur en na een maand verdiende ik 8 cent per 
uur. 
 
In schafttijd zat ik stiekem te lassen op een schip. Toen de baas het zag, kreeg ik op mijn 
dak, maar elke dag zat ik weer te knetteren. Op een gegeven moment zei de lasbaas dat ik 

naar hoofdbaas Van der Bijl moest gaan om hem 
te vragen of ik lasser mocht worden. Zo gezegd, zo 
gedaan, maar ik kreeg te horen: “Ja maar jochie, 
er staan zoveel ouderen op de lijst, dus dat gaat 
niet.” Een tijd later zei de lasbaas: “Van der Bijl 
gaat met pensioen. Ga het hem nogmaals vragen, 
dan ga ik ook naar hem toe en doe mijn best voor 
je.” Dat heeft hij inderdaad gedaan, want later 
kwam er een jongen naar me toe met een briefje 
dat ik me bij Van der Bijl moest melden. Daar 
kreeg ik te horen dat ik me bij de lasbaas moest 
melden en dat ik aan de slag kon voor 10 cent per 
uur. 
 
De oorlog brak uit en later moest ik mijn laskar en 
kabels inleveren, want er kwam een oudere lasser 
terug uit Duitsland. Ik werd overgeplaatst naar de 
ketelloods Dat was weer eens wat anders. Op een 
gegeven moment moesten we ons op een zeker 
tijdstip melden bij het gemeentehuis. Er stond een 
lange rij mensen voor de deur en de achterste lui 

begonnen te dringen, zodat de voorsten van de grond getild werden. Politieagent 
Heesbeen stond te meppen met de gummistok op de voorste mensen, dus die hadden het 
niet te breed. 
 
Later in de rij op het Langeveldplein kwam burgemeester J. P. H. Dhont de jongens van 15 
jaar eruit halen. Die hoefden niet naar Duitsland. De rest ging gepakt en gezakt over de 
Sliedrechtse dijk, die spiegelglad was van de sneeuw, de spoorbrug over, via de Dordtse 
Rijksstraatweg naar het station Zwijndrecht. Daar werden we onthaald met snert van het 
Rode Kruis. Wij werden in goederenwagens gestopt. Via Amersfoort, waar nog meer 
mensen opgehaald werden, reden we tjoek, tjoek naar Beieren.  
 
Op één of ander station moesten we uitstappen en zo’n drie kwartier lopen naar kamp 
Dachau, bewaakt door gewapende soldaten met herdershonden. Er was iedere dag appel 
in de sneeuw en bij een flinke vorst. Later gingen we weer op transport naar een volgend 
Lager en werden we tewerkgesteld op het Hauptbahnhof van München om stenen te 
bikken, die weer gebruikt werden om gebombardeerde gebouwen te vernieuwen. 
 
Zo heb ik enkele Lagers gehad tot we in een heel nieuw Lager kwamen, waar maar 1 WC 
en 1 waterpomp was. Dat was niet zo prettig. Het eten kwam voor 2 dagen per trein en de 
tweede dag was het al zuur. Er kwamen ook nog een aantal Russen bij, dus je kon wel 
nagaan wat dat werd. ’s Avonds, als het donker was, deed je je behoefte buiten in de 
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sneeuw. Dan kreeg je een schop onder je hol van een soldaat die in de vestibule stond. Die 
zag je niet in het donker, want er was ook geen stroom in dat Lager. 

 
Gevangenen in Kamp Dachau op weg naar hun maaltijd 

(foto www.scrapbookpages.com/DachauMemorial) 
 

Later werd ik te werk gesteld op een fabriek / remise van de Duitse Spoorwegen en werd ik 
weer lasser. Ik moest gebroken onderstellen lassen en ketels repareren. 
We zijn er door de Amerikanen bevrijd. We werden eerst ontsmet met een flitsspuit in hals, 
mouwen en broekspijpen en werden weer op de trein gezet op weg naar Frankrijk. Daar 
werden we 10 dagen in een tentenkamp bewaakt door Hollanders. Daar kregen we 
schrapjes op de arm tegen pokken en toen gingen we op de trein naar Nederland. 
Onderweg kregen we een Rode Kruispakket. Daar zaten ook gedroogde pruimen in. Die 
heb ik opgegeten. Later heb ik tijdens een stationsstop water gedronken. Nou, dat heb ik 
geweten. Die pruimen gingen zwellen; ik plofte bijna. Zo zijn we in Rotterdam aangekomen, 
maar hoe kom je thuis? Ik ben langs de haven gelopen en zag een beurtschip van Huizer 
liggen. Met dit schip ben ik weer in Sliedrecht gearriveerd. 
 
Al gauw ben ik op bed komen te liggen van mijn longen. Het bleek TBC te zijn. Ik lag voor 
het open raam en was onder controle van TBC arts Van Kammen. Zodoende werd ik 
afgekeurd voor een verblijf als soldaat in Indië. 
 
Later heb ik mijn leven weer gesleten als lasser op een werf, waar ik later afgekeurd werd 
voor slijtage en reuma. Ik werd toen W.A.O.-er en nu ben ik A.O.W.-er. 
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Uit de oude doos 
          
Twee foto’s van de Westerbrug. Deze werd in 1962 vanwege de demping van het Klein 
Diep gesloopt. 
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Groeten uit Wijngaarden 
 
(Overgenomen uit Heemschut, oktober 1998 door drs. L. van der Meule ) 
 
Dick Kanters en Cees Bongers, twee leden van Heemschut, wisten de familie Van der Vlist 
te overtuigen van de waarde van de grote houten schuur naast hun woonhuis als 
onbeschermd monument pal naast het kerkje van Wijngaarden. 

 
De dorpskern van Wijngaarden, onderdeel uitmakend van de gemeente Graafstroom in de 
Alblasserwaard, bestaat uit hooguit tien huizen en een kerkje. Opvallend is het echter dat 
de historische bebouwing nog vrijwel volledig intact is. De tijd lijkt hier te hebben 
stilgestaan. Wat verder in het oog springt is de hoge waarde van het geheel, zoals in veel 
van deze gevallen meer dan de som der delen. Een aantal bescheiden vormgegeven 
boerderijen en woonhuizen met letterlijk in het midden de kerk – het torentje parmantig 
omhoogpriemend en al van veraf zichtbaar – maken de kern van Wijngaarden tot een 
“plaatje”, een driedimensionale ansichtkaart voor fijnproevers.  
 
Het lage witte langshuis, met de nok evenwijdig aan de straat, van de familie van der Vlist is 
zich zijn hoge leeftijd bewust. “Eeuwenoud” lezen we in sierlijke letters op de gewitte gevel. 
Er hangt geen grote architectennaam aan, en het lijkt helemaal niet zo verwonderlijk dat in 
eerste instantie inventariseerders en registreerders van monumenten hieraan voorbij zijn 
gegaan. Anderzijds zal het iedereen met een meer stedebouwkundige kijk op 
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monumentenzorg toch verbazen dat hier niet langer bij is stilgestaan. Achter het woonhuis 
staat, weliswaar los daarvan, een grote gitzwarte schuur.  
Zoals een Alblasserwaardse boerenschuur behoort te zijn: met riet gedekt, voorzien van 
afgeschuinde wolfseinden, gepotdekseld in kloeke delen en met luiken om het hooi 
doorheen te steken. Ruw, stoer, op het 
onvriendelijke af. En dan nog weer net iets 
hoger de kerkkap met de vingerwijzing 
Gods, het torentje. De drie gebouwen, met 
de kopse gevels iets terugliggend ten 
opzichte van elkaar, ieder in een geheel 
eigen kleurstelling en materiaal 
opgetrokken, vormen met die getrapt 
oplopende nokken werkelijk een bijzonder 
fraai geheel van hoge historische 
stedebouwkundige waarde. In het tijdperk 
van kortstondige emoties en zucht naar 
opwinding lijkt zelfs op dit drietal het 
woord “spannend” van toepassing. 
 
Dreiging afgewend 
Donkere wolken pakten zich samen boven dit schilderachtig geheel. Met name de grote 
schuur liep gevaar te worden gesloopt en nog om een heel begrijpelijke reden ook. De zoon 
des huizes wil op zichzelf gaan wonen maar in verband met zijn werk in het boerenbedrijf 
wel zo dichtbij mogelijk. De oplossing leek snel gevonden door de schuur te slopen en een 
nieuw huis op de vrijgekomen plek te bouwen. Dat vond Dick Kanters, goed thuis in de 
Alblasserwaard via zijn werk bij het Hoogheemraadschap zonde. Samen met architect 
Cees Bongers, beiden kersvers lid van Heemschut, stapte hij op de familie Van der Vlist af. 
In het gesprek dat volgde wisten beide heren de familie warm te krijgen voor een plan om 
juist in de schuur een fraaie woning van Van der Vlist jr. onder te brengen. Het houtskelet 
van de schuur is stevig genoeg en verkeert in redelijke tot goede staat. Ruimte biedt de 
schuur in overvloed, dus het inbrengen van allerlei modern wooncomfort hoeft ook geen 
enkel probleem op te leveren. Op de ankerbalken laat zich met gemak een verdiepingsvloer 
leggen en tussen de stijlen kunnen op vrijwel elke denkbare plek tussenwanden worden 
geplaatst. 
 
Ontwerp-uitdaging 
Probleem en uitdaging tegelijk is de licht- en luchttoetreding. Op verschillende plaatsen zal 
de gepotdekselde buitenhuid moeten worden opengewerkt en er zullen flinke ramen in 
moeten worden aangebracht. Hierbij loopt zo’n oude schuur al gauw de kans zijn karakter 
als ruige bonk te verliezen. Worden de ramen te fijn, te popperig ingedeeld, dan wordt het 
allemaal te lief, te aardig. De ontwerpuitdaging is hier gelegen in het feit dat buitenwaarts 
het ongenaakbare karakter zoveel mogelijk intact blijft, terwijl men bij binnenkomst in een 
licht en naar de buitenwereld gastvrij huis terecht komt. Het uitzicht is naar alle kanten de 
moeite waard en de spanning tussen de beleving van de buitenkant en het interieur wordt 
hier behoorlijk opgevoerd. 
In financiële zin is het project voorlopig nog zelfdragend. Herbestemming en herinrichting 
van de schuur laten zich met de middelen zoals gereserveerd voor de afgeblazen 
nieuwbouw goed bekostigen. Toch zou het als blijk van waardering van gemeentewege en 
provincie op zijn plaats zijn als de eigenaar niet alleen voor de gevolgen van deze voor de 
gemeenschap zo heilzame beslissing zou hoeven op te draaien. 
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Nieuw 

 

Gelanceerd op het baggerfestival door de Historische Vereniging Sliedrecht 
en nu nog steeds te koop het boek: Wandeling over de Sliedrechtse Uitbreidingen, 
midden jaren 50, incl. gratis dvd voor de prijs van € 15,00. 
 
Verkoopadressen: Boekhandel de Waard, Kerkbuurt 48-50 
                              Sliedrechts Museum, Kerkbuurt 99-101 
           Het Onderhuys (bezoekersruimte H.V.S.), Kerkbuurt 243c 
 
 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Crescendo-dvd “Sliedrecht 1954” is gratis te verkrijgen als u eenmalig donateur 
wilt worden voor een bedrag van € 17,50. De dvd is te verkrijgen in Het Onderhuys en in 
het Sliedrechts Museum. 
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De Stationsweg van toen 
 
De Stationsweg zoals vastgelegd op onderstaande foto, is qua bebouwing niet meer te 
herkennen. Zo zien we rechts achter het schuurtje van de begraafplaats die daar gevestigd 
was. Rechts daarnaast het fraaie postkantoor uit die tijd. En daarvoor de bebouwing welke 
ooit de salon van kapper Harinck was. Links achter de heg was het rusthuis gevestigd. Kijk 
je verder de Stationsweg af dan zie je links nog een stukje van een boerderij. Verder een rij 
met bomen tot aan het spoor toe. Van enig autoverkeer is op de foto geen sprake. Vergelijk 
je dat met de situatie nu, dan levert dat een heel ander beeld op.  
 

 
 
Helaas is het mooie postkantoor afgebroken. Thans vinden we rechts van achter naar voor: 
het C.J.M.V. gebouw, het Postkantoor, de AMRO/ABN.  
 
Op de plaats waar eerder de begraafplaats was is het eerste deel van Rembrandtlaan 
(rechterzijde) en een deel van de Jan Steenstraat gebouwd. Links is het gebouw van het 
voormalige rusthuis nog aanwezig maar het is al heel veel jaren het onderkomen van 
Elektra. De boerderij heeft plaats gemaakt voor de Bonkelaar en een park. 
 
Heeft u ook nog oude foto’s van het Sliedrecht van toen? Onze vereniging maakt er graag 
een scan van. Voor meer informatie www.historie-sliedrecht.nl of een e-mail naar 
info@historie-sliedrecht.nl 
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