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FOTO VOORKANT:  

“DE WIEL” WAS EEN GROTE BINNENDIJKSE PLAS, WAARSCHIJNLIJK ONTSTAAN TENGEVOLGE VAN EEN 

DIJKDOORBRAAK IN DE 16E EEUW. WAS PARTICULIER EIGENDOM, DE EIGENAAR WOONDE DAN OOK IN DE 

ONMIDDELLIJKE NABIJHEID. 

HAD VOOR EIGEN GENOEGEN EEN DRIJVENDE BRUG OVER DEZE “WIEL” GEMAAKT EN KWAM ZODOENDE AAN 

DE OVERZIJDE IN EEN SOORT “BOS”, HOOG OPGROEIEND GEBOOMTE, TAKKEN EN RIET, ETC. 

IN DE JAREN 1920-1930 IS DE WIEL DOOR DE GEMEENTE MET HUISVUIL GEDEMPT, HETGEEN VELE JAREN HEEFT 

GEKOST EN THANS IS, DIRECT GRENZENDE AAN DE WIEL, DE TOEGANGSWEG VAN UITBREIDING-OOST NAAR 

WIJK A (THANS RIVIERDIJK).  
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Van de voorzitter 
 

Het nieuwe jaar komt in zicht. Nog enkele weken een 
sfeervolle periode en dan zit 2008 er weer op. Reden om 
weer even terug te kijken naar een aantal zaken van dit jaar. 
 
De vereniging was tijdens het baggerfestival aanwezig met 
een kraam voor het Sliedrechts Museum. Dit keer stonden 
we als vereniging volop in de belangstelling. Dat was geen 
wonder omdat we behoorlijk konden uitpakken met een 
aantal nieuwe producties. Zo kwamen de Crescendofilm op 
DVD en het boek en DVD wandeling over de Sliedrechtse 
uitbreidingen uit. Het was dan ook een genoegen om achter 
de kraam te staan. Veel oud-Sliedrechters lieten hun gezicht 
weer eens zien en natuurlijk werd er volop bijgepraat. 

 
Zoals u weet heeft Martine Visser - van der Tak de eindopmaak van de periodiek op zich 
genomen. En zoals u kunt zien een prachtig resultaat. Gelijktijdig heeft de 
redactiecommissie gekozen voor drukwerk in plaats van kopieerwerk. Ook dit is een goede 
keuze geweest. 
 
Mijn vrouw is begin dit jaar gestopt met de werkgroep fotobewerking. Haar opvolger Aart 
van den Dool heeft, met hulp van de overige werkgroepleden, de draad prima opgepakt. Er 
zijn grote vorderingen gemaakt met het registreren van foto’s. 
 
Op dit moment is er een fototentoonstelling in het Sliedrechts Museum. Dit keer is Wijk B 
aan de beurt. Het is zeer de moeite waard om daar een bezoek aan te brengen. 
 
Tevens wil ik aan u allen een oproep doen. Het bestuur kijkt graag vooruit en wil haar 
gelederen versterken. Op dit moment bestaat het bestuur uit 7 personen die allen een taak 
hebben binnen de vereniging. Om toekomstige veranderingen binnen het bestuur op te 
kunnen vangen zoekt de vereniging een tweetal nieuwe bestuursleden. Zij die het leuk 
vinden om deel uit te maken van een actief bestuur kunnen mij voor informatie bellen: 
424220 of mailen info@stuij.nl 
 
2009 wordt, als het aan de vrijwilligers en het bestuur ligt, weer een succesvol 
verenigingsjaar. Een jaar met interessante lezingen en activiteiten. 
 
Tot slot wil ik u hartelijk dank zeggen voor uw steun door lid te zijn en te blijven van de 
Historische Vereniging Sliedrecht. 
 
 
Mede namens het bestuur fijne feestdagen. 
 
Fred Stuij 
Voorzitter 
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Van de redactiecommissie 
 
Zo vlak voor de feestdagen en de jaarwisseling ontvangt u weer een goed gevulde 
periodiek. Veel mensen hebben hun bijdrage in een mooi verhaal geleverd. 
 
Zo schrijft Wout van Rees over de scheepvaart van Sliedrecht. 
Bas Lissenburg heeft zich verdiept in de geschiedenis van Sliedrecht in de “oorlogsjaren” 
en in het onderwijs van Sliedrecht, 2 mooie verhalen zijn het resultaat. 
 
Van dhr. J. Huijzer kregen we het beurtvaardersgeslacht Huijzer. 
 
We nemen u mee op de hondenkar en naar de grote schoonmaak van vroeger. 
 
U kan genieten van de jeugdherinneringen op het Kerkerak, verhalen van buitenaf, 
ervaringen van een linecrosser en de belevenissen van de familie Van den Herik  in 
Nederlands-Indië . 
 
Geschiedkundige aantekeningen 1815-1851 komen van Teunis en Arie van der Vlies. 
 
Van de hand van Fred is er een verhaal over de brand in wijk C in de zomer van 1900. 
Jan van Leeuwen schrijft over de kerkgeschiedenis van Sliedrecht. 
 
Ook werd ons een stuk toegestuurd over de rietdekkers van Giessendam en het “papieren 
behoud van het Atelier”, (het huis tegenover de Grote Kerk). 
 
 
 
 
Alle inzenders bedankt voor het aanleveren van deze verhalen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De redactiecommissie: 
 
Ina van ’t Verlaat-de Goeij 
Fred Stuij 
Jan van Leeuwen 
Martine Visser-van der Tak 
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Voorstellen 
 
Als vervangster van Fred Stuij voor het opmaken van 
de periodiek voor onze vereniging wil ik mezelf 
voorstellen. 
Ik ben Martine Visser-van der Tak,  
geboren op 16 oktober 1974. 
Dochter van Mees van der Tak en  
Adrie van der Tak - van Vuuren.  
Mijn wieg stond aan de Rembrandtlaan 594 (Merelnest) 
en op mijn 12de verhuisden we naar de Middenveer 68. 
Vanuit de Middenveer ben ik op 9-9-‘99 getrouwd met 
Leo Visser en gaan wonen in Papendrecht. Dit duurde 
1,5 jaar en daarna verlangde ik terug naar “mijn dorp”. 
We kochten een huis aan de Hopper en daar wonen wij 
met onze twee zonen van 7 en 4 jaar oud nog steeds 
met veel plezier. 

 
School ging ik aan de Prins Bernhardschool en 2 jaar Burg. Poppingschool. 
Op mijn 14de ging ik van het “beschermde dorp” Sliedrecht naar de grote stad naar het 
Grafische Lyceum te Rotterdam. 
Al snel was mijn afkomst duidelijk: kwartie – dubbeltie – temee – ok. 
Maar dat stond mij niet in de weg en ik rondde aldaar mijn opleidingen af tot DTP-specialist. 
Ging leren/werken bij Drukkerij De Waard en heb daar tot eind 2006 gewerkt. 
Na 1,5 jaar full-time huismoeder, ben ik vanaf november van dit jaar werkzaam voor 2 
dagen in de week bij Thoka Reclame in Sliedrecht. 
De overige dagen besteed ik aan mijn gezin, familie en vrienden en aan mijn hobby’s: 
tekenen, fotografie, computeren, maken van 3d-kaarten en sinds kort het maken van de 
periodiek voor de vereniging. 
 
Ik wens een ieder fijne dagen toe en een goede jaarwisseling. 
 

Martine 
 
 
 
Een gedicht van Toon Hermans 
 

Zo van toen 
 

’t Is vreemd, ik leef vandaag totaal niet in “het heden”. 
Ik leef ineens zo’n halve eeuw terug, vandaag. 
Als in een droom zie ik mijzelf als lang geleden 
in dat communiepak met die matrozenkraag. 

 
‘k Zag, toen ik wakker werd al poppenkasten-poppen 
en pijpjes drop en stukjes worst van marsepein. 
Nou hoor ik bij de buren iemand matten-kloppen 
En dat klinkt ook weer “zo van toen”, wat zou dat zijn? 
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De geschiedenis van Sliedrecht 

 
Door Bas Lissenburg 
 
Oorlogsjaren 
Na het bombardement met grote gevolgen in juli 1940 in de omgeving van de Prins 
Hendrikstraat (zie vorige uitgave) wordt de draad weer opgenomen. Op 25 oktober 1940 
vallen er echter opnieuw bommen. Deze keer in de omgeving van de spoorbrug. De 
maatregelen, ingesteld door de bezetter, worden aangescherpt. Metalen voorwerpen 
moeten worden ingeleverd. Metaal was belangrijk voor de oorlogsindustrie!  Slechts 
weinigen volgen het bevel op. Veel dingen worden op allerlei verborgen plaatsen in de 
grond verstopt. Zwarthandelaren zullen streng gestraft worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfs de postduiven moeten het ontgelden. Zij zouden immers ingezet kunnen worden bij 
het overbrengen van berichten. Mannen worden opgeroepen om in Duitsland te gaan 
werken. Straten met namen van het koninklijk huis worden omgedoopt. De Wilhelminastraat 
heet voortaan Noordsingel, de Julianastraat wordt getooid met het bordje Langstraat. Op de 
muur van de Julianaschool in de Merwestraat wordt de schoolnaam met planken uit het 
zicht gehouden. De school gaat in de oorlogsjaren door het leven als ‘De Planken School’,  
Vanaf  2 juli 1940 worden er maatregelen tegen Joden en andere niet door de bezetter 
gewenste groepen ingesteld. Met de regelmaat van de klok worden de verordeningen 
aangescherpt. Een jaar later worden de eerste Joden naar het vernietigingskamp 
Auschwitch op transport gesteld… 
Het leven in Sliedrecht gaat verder en de  dagelijkse beslommeringen worden weer ter 
hand genomen. In de zomer van 1942 wordt men weer eens met de neus hard op de feiten 
gedrukt: Men leeft in een bezet land. Veel wordt er gemord t.a.v de onsympathieke 
maatregelen. De Duitsers voelen dit aan en nemen uit voorzorg een groot aantal 
Nederlanders – om verzetsactiviteiten te voorkomen - in gijzeling. Hieronder twee 
Sliedrechters.  
 
Deportatie van Joden 

Het gezin Kleinkramer, wonend aan de Merwesingel, wordt na een 
mislukte ontsnappingspoging naar de Biesbosch, door de Sliedrechtse 
politie  huisarrest opgelegd en na enige dagen, op verzoek van de S.D., 
op het bureau in Rotterdam afgeleverd. Vanuit Rotterdam wordt de familie 
vervolgens naar Westerbork overgebracht. In Poolse vernietigingskampen 
wordt het gehele gezin vergast. 
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Hetzelfde lot ondergaat de Joodse familie 
Den Hartog. Het raadslid S. H. den 
Hartog is de bekendste joodse inwoner 
van Sliedrecht.  
In 1874 is hij een textielwinkel begonnen. 
Sinds 1910 heeft hij een zaak nabij de 
Boslaan (tot voor kort bewoond door 
kapper Noorland).  
Hij is voorzitter van de Sliedrechtse 
Middenstandsvereniging, bestuurslid van 
de uiteraard verboden Oranjevereniging, 
medeoprichter van 'ziekenhuishulp'. Den 

Hartog gelooft niet, dat de Duitse vijand uit is op de vernietiging van de joden. Hij krijgt het 
aanbod om met zijn familie onder te duiken in Den Haag. Den Hartog gaat hier niet op in. 
Hij wil andere mensen niet in gevaar brengen. Als hij en zijn gezin gedeporteerd zullen 
worden, dan zouden ze  na de oorlog wel weer terugkomen in Sliedrecht, het dorp waar hij 
geboren is en ook zal sterven. Het is helaas anders verlopen. De gehele familie wordt op 
één dochter na, die elders woont, opgehaald. Ze zullen geen van allen ooit meer terug 
komen … 
 
Treinongeluk 
In de avond van vrijdag 27 november 
1942 rijdt een trein met hoofdzakelijk 
grondwerkers, die voor de 
Heidemaatschappij in Gorinchem 
werken, vanuit Gorinchem richting 
Dordrecht. Op het station van 
Sliedrecht staat de stoptrein naar 
Dordt te wachten. Kennelijk staat de 
wissel verkeerd. De trein komt 
terecht op het verkeerde perron en 
knalt op de stilstaande trein. Een 
enorme klap, gevolgd door een 
vuurgloed in het donker van het geheel verduisterde Sliedrecht, waarschuwt de bevolking 
dat er bij het station iets vreselijks gebeurd moet zijn. De stoomlocomotief heeft zich in de 
houten wagons geboord. Eén vliegt er direct in brand. Zware rookwolken verspreiden zich 
boven het station. De locomotief schuift nog zeker honderd meter door, loopt uit de rails en 
kantelt. 
 

Toevallig zijn twee E.H.B.O.-helpers 
ooggetuige. Zij kunnen alarm slaan en de 
eerste hulp verlenen. Hierna komen algauw 
meer Rode Kruis lieden en de brandweer 
opdagen. De tweede klas wachtkamer en de 
woning van de stationschef worden als opvang 
voor de 18 doden en de 60 gewonden gebruikt 
Door de Duitsers wordt intussen de gehele 
omgeving afgezet. 
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De luchtbeschermingsdienst brengt de gewonden naar een veilige plaats. Het Sliedrechtse 
Groene Kruis ziekenhuis heeft echter maar 15 bedden. De gymnastiekzaal (C12) in de 
Kerkbuurt wordt ingericht als noodhospitaal.  
De brand wordt niet geblust. Het vuur geeft bij het bergen van de doden en gewonden de 
hoognodige verlichting in de donkere oorlogsnacht. Alles ligt immers in het donker. (De 
verduisteringsvoorschriften moeten, ondanks de buitengewone omstandigheden, toch 
gehandhaafd blijven!) Pas als het reddingswerk is voltooid, wordt het vuur door de 
brandweer snel gedoofd.  
 

Maatregelen 
De politieke partijen worden ontbonden, de 
gemeenteraad wordt opgeheven. In 
verschillende gemeenten in de omgeving 
worden de burgemeesters uit hun ambt 
gezet. In Sliedrecht zijn de Duitsers 
aanvankelijk nog niet zo ontevreden over 
burgemeester Popping. Tweemaal neemt hij 
dan ook, naast zijn taak in Sliedrecht. het 
ambt van waarnemend burgemeester elders 
waar: Alblasserdam 1940/41, Papendrecht 
1942. Op 1 juni 1943 wordt echter ook 
Popping ontslagen als burgemeester. De uit 
Schiebroek afkomstige N.S.B.-sympathisant 
J. P. H. Dhont volgt hem op. 
De maatregelen van de bezetter worden 
steeds ingrijpender. Duiven houden wordt 
geheel verboden. In augustus 1942 moet 
ieder de fiets inleveren. Veel fietsen worden 
weggestopt of ingemetseld op geheime 
plaatsen in de woningen. Op 25 mei 1943 
maakt burgemeester Popping bekend dat alle 
radio-ontvangers ingeleverd moeten worden. 

Luisteren naar radio Oranje, zendend vanuit Londen,  moet zonder meer voorkomen 
worden! Op 19 juni 1943 herhaalt de dan aangestelde N.S.B. burgemeester Dhont de 
oproep. Op het niet inleveren staan strenge straffen. Het inleveradres is het 
gymnastieklokaal achter school 3. Inmiddels worden ook de distributiemaatregelen steeds 
ingrijpender en de winkels leger. De Arbeitseinsatz bedreigt in de zomer van 1943 steeds 
meer mannen met een oproep voor werkzaamheden in de Duitse oorlogsindustrie. Leden 
van de voormalige Nederlandse krijgsmacht worden weer voor gevangenschap 
opgeroepen. 
 

Bommen 
Op 10 februari 1944 schrikt Sliedrecht opnieuw op als er bommen worden afgeworpen. 
Tegen één uur in de middag wordt luchtalarm gegeven. Duitse jagers zitten achter een 
Amerikaans eskader aan. Eén van de Amerikaanse vliegtuigen raakt in moeilijkheden en 
blijft bij de andere Amerikaanse vliegtuigen. De piloot van het toestel moet in hoge nood 
zijn bommen afwerpen. Een paar hiervan komen neer in de polder Sliedrecht. Menselijke 
slachtoffers zijn er gelukkig niet. Schade aan gebouwen is er noemenswaardige niet. We 
komen met de schrik vrij! 
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Merwegijzelaars 
In 1944 wordt vanuit de Duitsgezinde N.S.B. de ‘Landwacht’ geformeerd. Sliedrechter Joop 
Westdijk is een van hen. Op vrijdag 14 april 1944 schiet deze 16-jarige jongeman zonder 
enige aanleiding de Giessendammer Wouter Smit bij het station Giessendam-
NederHardinxveld dood. De schutter maakt zich snel uit de voeten. Hoe hij tot deze daad 
komt, zal altijd een raadsel blijven. De misdaad maakt diepe indruk op de bevolking en de 
ondergrondse zint op wraak. In Sliedrecht heeft men toch al een grote hekel aan de vader 
van de jonge Westdijk. Westdijk Sr. is met zijn gezin in de woning van de gedeporteerde 
jood S. H. den Hartog gaan wonen. 
 

 In de nacht van 9 op 10 mei 1944 lokt de 
ondergrondse een aantal landwachters de Biesbosch 
in. Dit door het verspreiden van valse berichten. Op 
de Merwede bij Sliedrecht lopen de N.S.B.-ers in een 
val. Vanaf de Helsluis openen de verzetsmensen het 
vuur. De landwachters beantwoorden direct de 
afgeschoten kogels. Verzetsman Kristiaan Ketel uit 
Sliedrecht wordt getroffen. Onder de landwachters 
vallen twee doden. Het zijn de leden Okkersen en 
Westdijk. Een aantal raakt gewond. Op zaterdag 13 
mei 1944 vertrekt de begrafenisstoet vanuit de winkel 
van S. H . den Hartog door Sliedrecht naar de 

begraafplaats. De begrafenis vindt plaats met militaire eer. Met getrokken wapens, ieder 
huis bespiedend, lopen de landwachters naast de stoet door het verlaten dorp. De sfeer is 
om te snijden. De moord in Giessendam heeft bij de Sliedrechtse bevolking 
wraakgevoelens opgeroepen. Na het schietincident op de Merwede is men bevreesd voor 
volgende Duitse represailles. 
 

De angst wordt maar al te zeer bewaarheid. De 
Duitse Grüne Polizei en de Wehrmacht sluiten op 16 
mei met 2500 man het gebied langs de oevers van 
de Merwede van Sliedrecht tot Boven-Hardinxveld af. 
Een razzia volgt. Dit geldt voor alle mannen tussen 
18 en 25 jaar. De Duitsers blokkeren de telefoon. 
Elkaar waarschuwen is er voor de opgejaagde 
mannen niet bij! Sliedrecht boet zwaar voor de 
schietpartij nabij de Helsluis. Elf mannen worden als 
gijzelaar al op 11 mei opgepakt. Veel dreigementen 
worden geuit. Tenslotte worden deze gevangen 

genomen gijzelaars met een vrachtauto naar Rotterdam gereden. Deze 11 mannen gaan 
via het Rotterdamse politiebureau Haagse Veer naar een kamp bij Vught. Het kampleven 
daar brengt hen veel lichamelijk en geestelijk letsel. Pas na Dolle Dinsdag op 5 september 
1944, als men denkt dat heel Nederland spoedig bevrijd zal zijn en er paniek onder de 
bezetters en aanhang uitbreekt, worden de 11 gijzelaars vrijgelaten.  
Negenhonderd mannen worden er bij de razzia op 16 mei 1944 opgepakt. Hiervan wonen 
er 589 in Sliedrecht. De mannen staan heel lang bij de kerk. Pas ’s avonds worden ze in 
gesloten overvalwagens afgevoerd naar een doorgangskamp in Amersfoort. Velen zijn 
binnen een periode van zes weken weer thuis. Een deel van de mannen wordt niet 
vrijgelaten, maar in de nacht van 6 op 7 juli 1944 naar  'heropvoedingskampen' in Duitsland 
gestuurd. Een groot aantal mannen zal nooit terugkeren in Sliedrecht. 
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Scheepsbouw in Sliedrecht 
 
Door Wout van Rees 
 
Sliedrecht is de bakermat van de baggerindustrie en is trots op haar baggerhistorie. 
In de 19e eeuw werd het meeste en vooral het grote baggermaterieel gebouwd bij de 
werven van Smit in Kinderdijk. 
Omdat er in die tijd in Sliedrecht veel baggerbedrijven gevestigd waren, kreeg men 
behoefte aan een eigen haven en aan scheepswerven om op die manier in het eigen dorp 
te kunnen repareren en een ligplaats te hebben voor het baggermaterieel. 
De Sliedrechtse roeiboot, de houten ankeraak en de Sliedrechtse zolderbak waren in de 
19e eeuw in het gehele land al bekende type vaartuigen. 
Bekende scheepswerven op dit gebied waren o.a. Baars, Van Eijk, Lanser, Nieuwendorp, 
de Klop en Van Rees. Begin van de 20ste eeuw heeft Sliedrecht een haven gekregen en 
begon de scheepsbouw aan een grote groei. 
 

 
 
Scheepswerf De Klop was in 1913 gesticht in Zuilen nabij Utrecht en is in 1916 verplaatst 
naar Sliedrecht aan de Industrieweg. Samen met 5 andere scheepswerven (werf Conrad in 
Haarlem, werf Gusto in Schiedam, werf J&K Smit in Kinderdijk, werf L. Smit & Zn. in 
Kinderdijk en werf Verschure in Amsterdam) maakte de Klop deel uit van de Industriële 
Handelscombinatie Holland (I.H.C.)  
Scheepswerf van Rees is op 30 juli 1884 gestart door C.M. van Rees met een verzoek aan 
het Gemeentebestuur “dat hij de scheepstimmerwerf wenschte uit te breiden en eene 
verandering in de wijze van bewerking wilde samenstellen en daarom gebruik wenschte te 
maken van verplaatsbare veldsmidsen; het totaal der verandering bestond zowel in het 
maken van houten als ijzeren vaartuigen”. 
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Rond 1920 is de werf verhuisd naar het Plaatje (vroeger wijk C, thans Molendijk) en is daar 
gevestigd geweest tot aan 1981. 
 

 
 

Op de voorgrond rechts scheepswerf De Klop en geheel links  scheepswerf  van Rees 

 
Scheepswerf van Rees is in 1978 overgenomen door I.H.C., met de bedoeling om Van 
Rees te slopen en op deze locatie een geheel nieuwe werf  te bouwen, waarbij De Klop en 
Van Rees in één werf zouden worden samengevoegd; daarna zou locatie De Klop aan de 
Industrieweg  worden ontruimd. Samenvoeging van beide werven vond zijn voornaamste 
reden in het feit dat ze gezamenlijk in de deelmarkt van cutterzuigers een 
wereldmarktaandeel hadden van 40%. Daartoe werd het personeel van Van Rees in 1981 
ondergebracht bij Scheepswerf De Klop om daar de werkzaamheden voort te zetten; zoals 
te begrijpen, vereiste dit een grote mate van inschikkelijkheid van het personeel (ter 
vergelijking betekent dit dat in een schoenendoos met 1 paar schoenen, er nog een paar 
schoenen in moest). 
Vanaf 1978 was de naam van de beide scheepswerven IHC Van Rees De Klop en op 26 
mei 1983 werd door prinses Margriet de nieuwe scheepswerf geopend onder de nieuwe 
naam “IHC Sliedrecht”, waarbij de 400ste standaard cutterzuiger te water werd gelaten. 
 
Wat de andere scheepswerven betreft, zijn er veel werven uit het Sliedrechtse beeld 
verdwenen; zij vormden een karakteristiek beeld langs de dijk, waarbij de hellingen soms 
doorliepen tot aan de keukens van de woonhuizen, die eromheen stonden; de heden ten 
dage nog overgebleven werven in Sliedrecht zijn scheepswerf Schlieker en Baars aan de 
Rivierdijk en Boer aan de Industrieweg; een andere scheepswerf, scheepswerf Slob, is 
verhuisd naar Papendrecht. 
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Niettemin heeft Sliedrecht nog diverse watergebonden bedrijven en zijn er eveneens grote 
bedrijven ontstaan als toeleverancier aan o.a. de baggerindustrie en de off-shore. 
 

 
     

Tewaterlating bij scheepswerf IHC Van Rees De Klop met op de voorgrond de sleepboot “Corrie” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
Scheepswerf IHC Sliedrecht 
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School 2 en 3 gaan verder als Henri Dunantschool 
 
Door Bas Lissenburg 
 
In het vorige nummer lazen we dat school 6 noodgedwongen de Wilhelminastraat moest 
verlaten en verder ging als school 2 in het gebouw aan de Middeldiepstraat waar school 3 
en de MULO gehuisvest waren. (De MULO verhuisde naar de Wilhelminastraat). We 
vervolgen nu de geschiedenis van de scholen 2 en 3.  
 

Zorg voor het gebit… 
Op de ouderavond in 1952 houdt 
tandarts Sterkenburg een lezing over de 
Schooltandartsendienst. Het is daarbij 
de bedoeling dat aan ieder schoolkind, 
zonder onderscheid van rang en stand 
van de ouders, onder deskundig 
toezicht voorlichting en hulp wordt 
verleend bij het verzorgen en 
onderhouden van het blijvende gebit. 
Dit om bij het beëindigen van de 
schoolplichtige leeftijd niet alleen een 
goed onderhouden gebit te bezitten, 
maar ook geleerd te hebben op welke 

wijze men het gebit moet behandelen. De eerste gemeentelijke schooltand-
verzorgingsdienst wordt in 1921 te Dordrecht ingesteld. In 1933 is de dienst reeds in 13 
plaatsen ingevoerd. Wegens bezuinigingen worden er in hetzelfde jaar echter 7 diensten 
opgeheven. In 1939 wordt de Centrale Raad voor Sociale Tandheelkunde opgericht met als 
doel uitbreiding van de schooltandverzorging. Tijdens de Duitse bezetting heeft de Dienst 
zichzelf opgeheven, maar na de bevrijding start men onder geheel andere omstandigheden 
opnieuw. Ruim 80 % van de kinderen is dan reeds verplicht verzekerd, waardoor de 
financiering geheel anders is komen te liggen. De kosten bedragen dan per kind ongeveer  
f 2,00 per jaar.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Klas 6 school 3 
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De feestavond aan het eind van het schooljaar (maart) met de traditionele toneelstukjes valt 
in het water als gevolg van de watersnoodramp van 1953. De ouderavond is dan tevens de 
afscheidsavond voor de zesdeklassers. Als pleister op de wonde ontvangen de kinderen 
van de scholen 2 en 3 voor het eerst een foto, geplakt op karton. Het kerseneten in 
boomgaarden te Papendrecht en langs de Lek is nog immer een populaire bezigheid. 
 

De eenheid tussen de scholen is niet altijd even hecht. Het feit dat de schooltijden niet altijd 
gelijk waren vormt een reden om weer eens ouwe koeien uit de sloot te halen, waarna het 
schoolhoofd van school 3 zelfs dreigt de oudercommissievergaderingen niet meer bij te 
wonen. 
 

Onderwijzer Teeuw is zijn tijd ver vooruit. Lang 
voordat er sprake is van een Kinderboekenweek met 
een auteur op de scholen, stelt hij voor de bekende 
schrijvers Roggeveen of Hildebrand uit te nodigen.  
De culturele vorming krijgt ook aandacht in de vorm 
van het bijwonen van jeugdconcerten uitgevoerd door 
harmonievereniging ‘Crescendo’.  
Het schooljaar 1953 is voor de scholen een topjaar. 
De aangifte van nieuwe leerlingen op school 2 
bedraagt liefst 63, terwijl school 3 nog eens een 
aangifte heeft van 37 leerlingen. Negentien kinderen 
van school 2 worden overgeheveld naar de nieuwe 
school 4 aan de Thorbeckelaan, welke in  mei 1953 
van start zal gaan. Zes leerlingen zullen de lessen bij 
school 3 gaan volgen.  
Een jaar later is de spoeling echter dun. School 2 
verwacht 24 nieuwe leerlingen en voor school 3 
staan er 25 op de lijst. Feit hierbij is het streven van 

het College van B & W om school 4 zo spoedig mogelijk te laten uitgroeien tot een zes-
klassige school, een ontwikkeling waarin men lijdzaam moet berusten.  
 

De personeelswisselingen zijn weer aan de orde van de dag. In 1954 neemt mejuffrouw 
Blommaard de plaats in van juffrouw Budding. De heer Teeuw verlaat voor de tweede maal 
de school. Hij gaat nu over naar de nieuwe school 4. Zijn vervanger is de heer M. Boer. 
Ook de heer De Wit neemt, in verband met zijn vertrek naar Aruba, afscheid. Hij wordt 
opgevolgd door de heer Kriekaard. De duiventil staat weer wijd open, hetgeen zijn oorzaak 
vindt in het feit dat er van een duidelijke personeelsschaarste sprake is. Inspecteur 
Koekkoek spreekt op een ouderavond zelfs van: "Het artikel onderwijzer is op de bon!" De 
heer Buijs laat zijn 25-jarig ambtsjubileum (1954) in stilte voorbij gaan. 
 
In 1955 wordt het leerlingenaantal precair om beide scholen voort te laten bestaan als zes-
klassige scholen. De aanwas is niet in verhouding met het aantal schoolverlaters. De 
kwestie zal met B & W besproken worden. Kennelijk heeft men vertrouwen in dit gesprek, 
want men acht het vooralsnog mogelijk het aantal werkzame leerkrachten te behouden. 
De schoolvoetbalelftallen worden gestoken in nieuwe shirts. De bodem van de 
schoolfondskas komt in zicht door de hoge kosten van de schoolreisjes en het 
Sinterklaasfeest. Op de eerstvolgende avond zal worden voorgesteld de bijdrage van de 
ouders met een stuiver te verhogen. Met de verlichting van de scholen is het niet best 
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gesteld, maar naar zeggen van het schoolhoofd Toledo heeft het "de volle aandacht van de 
gemeente". 
Septemberschool 
 

Een nieuw fenomeen dient zich 
aan; de september-school , 
waarbij het schooljaar na de 
zomervakantie zal beginnen 
i.p.v. op 1 april.  De voorzitter 
van de oudercommissie, de 
heer J. Boer, neemt afscheid 
van de school, zijn jongste kind 
heeft de school verlaten. De 
heer Van Rossum is zijn 
opvolger.  
 
Helaas wordt school 2 toch een 
5-mans school, school 3 blijft 
op peil. Juffrouw Koert vertrekt 
naar school 5. Een situatie die 
door ieder betreurd wordt. De 
voornaamste oorzaak van het 
teruglopen van het leerlingen-
aantal is de verhuizing van vele 
gezinnen naar de uitbreiding 
binnendijks. Zelfs burge-
meester Feitsma in eigen 
persoon moet de gemoederen 
geruststellen. Hij wekt ieder op 
om op de bres te blijven staan 
voor het openbaar onderwijs.  
 

 
De vakanties zijn nog een plaatselijke gelegenheid. Zelfs t.o.v. het bijzonder onderwijs 
bestaat nog geen overeenstemming wat de zomervakantie betreft. De voorkeur gaat uit 
naar de maand augustus. De leerlingen, die in 1956 van school gaan, krijgen een 
verlengde schooltijd. Pas in september klinkt voor hen het eindsignaal. Anderen komen 
rechtstreeks via een spoedcursus op de kleuterschool in de tweede klas.  
 

Van een integratie van de ‘sexen’ is nog weinig sprake. Op een ouderavond wordt zelfs de 
vraag gesteld, of het modern is dat een jongen naast een meisje moet zitten. Plaatsgebrek 
blijkt de enige reden te zijn, helaas ...   

 
Noodvlag 
In 1957 wordt de noodvlag gehesen. Met het leerlingenaantal gaat het zeer slecht. 
Tegenover de zeventig schoolverlaters staat een aanwas van dertig leerlingen. School 2 
zakt terug naar een vier-klassige school.  Het einde van één der scholen nadert. Met de kas 
gaat het kennelijk beter, een filmprojector wordt aangeschaft. Het gebrek aan leer-
krachten wordt steeds nijpender. Na het vertrek van één der onderwijzers is het onmogelijk 
een vervanger aan te trekken. Een klas moet regelmatig de lessen missen. 
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Fusie 

In 1958 gaat de schoolreis met 
drie bussen naar Amersfoort en 
omgeving. Snoep meenemen van 
huis is om verschillen te 
voorkomen, verboden. Als er toch 
het een en ander in de bus te 
voorschijn zal worden gehaald, 
zal het afgepakt worden! Ter 
compensatie worden snoep en ijs 

- verstrekt uit het schoolfonds - onderweg uitgedeeld. Er wordt met de kinderen onderweg 
warm gegeten. Het reisje naar de kersenboomgaard maakt plaats voor een bezoek aan de 
Rotterdamse dierentuin Blijdorp.  
 

Na jaren van een grote toeloop van kinderen, waarbij men geen raad weet waar de jongens 
en meisjes te plaatsen volgt een snelle daling van het leerlingenaantal. In 1958 werd op 30 
juni het voorstel gedaan school 3 op te heffen en de leerlingen over te plaatsen naar school 
2. Zowel de ouders als het personeel hebben tot op het laatste moment gepoogd de raad te 
overtuigen het voorstel tot samenvoeging van de scholen terug te nemen. Een aantal van 

122 ouders meende dat door de fusie de kinderen 
in de toekomst schade zullen ondervinden.   
Een mening waarvoor, volgens de voorzitter van 
de raad, burgemeester Feitsma, geen enkel 
argument werd aangevoerd. Het personeel 
spreekt haar verwondering uit over het feit dat het 
niet gehoord is en stelt tevens voor de 
samenvoeging niet eerder plaats te laten vinden 
dan in 1960, wanneer het schoolhoofd, de heer 
Van Toledo, en mejuffrouw Van Delft met 
pensioen zullen gaan. 
 
Na een felle discussie in de gemeenteraad 
stemmen 13 leden voor het voorstel van B & W, 3 
leden verklaren zich tegen de samenvoeging, 
waarmee het lot van school 3 bezegeld is. 
Het nieuwe schoolhoofd wordt de heer Buijs. 
Deze heeft zijn benoeming te danken aan het feit 

dat hij één jaar meer van zijn pensionering af is dan zijn collega Van Toledo. Aan het 
ontslag van laatstgenoemde als schoolhoofd is mede het lot verbonden van de school 
waaraan hij werkzaam was als schoolhoofd, school 3.  De oorzaak van het noodzakelijke 
opheffen van school 3 is, zoals eerder gezegd, het verhuizen van vele gezinnen naar de 
uitbreiding binnendijks, waar in 1953 een nieuwe school met het nummer 4 geopend is. Het 
nummer 4 was vrij gekomen door de opheffing van de school  in de Kerkbuurt met het 
adres C 12. 

 
Wisseling van de wacht 
Na de opheffing van school 3 gaat school 2, onder leiding van de heer Buijs, een nieuw 
tijdperk tegemoet. We tellen naast het hoofd zeven leerkrachten; te weten mevrouw Van 
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Tiel, de heren Vlot, Eijkelenboom en Kriekaard. Nieuwe namen op de school zijn de dames 
Van Ouwerkerk en Van Delft en de heer Adam, de oud-leerkrachten van school 3. 
De nieuwe oudercommissie bestaat uit negen leden; de dames Meuzelaar, Venis, Van 
Seventer en de heren Gort, Groen, Ruis, Romers, Groenewegen en Geelhoed. 
Laatstgenoemde wordt de nieuwe voorzitter.  
 

In 1960 treedt de heer P. Brakman aan. De heer Vlot is dan vertrokken en juffrouw Van 
Delft wordt tevens bedankt voor haar vele en goede diensten de school bewezen. 
De heer Buijs gaat in 1961, na 29 jaar schoolhoofd te zijn geweest, met pensioen. Hij wordt 
opgevolgd door de P. v. d. Blom, oud onderwijzer van school 4. Ook zien we dan de komst 
van mevrouw Den Oude als opvolgster van mevrouw Van Tiel. 
 
 

Een frisse wind 
De heer Van der Blom bekijkt de aanwezige 
leermiddelen eens goed. Na een inventarisatie 
worden verouderde leesboekjes uit de circulatie 
genomen en vervangen door moderne exemplaren. 
Alle boeken van de vakken aardrijkskunde, 
geschiedenis en biologie gaan de deur uit. Een zeer 
modern idee voor de beginjaren '60 is wel het plan 
een speelwerklokaal voor de eerste klas in te richten. 
De onkosten dienen betaald te worden uit het 
schoolfonds. Daar de Baggerschool op de loer ligt om 
een aantal lokalen te vorderen, is haast met de 
verwezenlijking geboden.  
Het schoolfonds wordt ook voor andere zaken 
aangesproken, zoals een oven voor het bakken van 
klei. Van de aanschaf van een schoolradio wordt 
voorlopig nog afgezien. De personeelsvergaderingen 
vinden frequenter plaats. 
 

Ook op andere terreinen worden nieuwe wegen ingeslagen. De ouders moeten meer 
betrokken worden bij de school. In januari zal een bloemententoonstelling gehouden 
worden. Een forumavond wordt georganiseerd in het kader van de beroepskeuze van de 
kinderen. Een feestelijke ouderavond, verzorgd door de kinderen, wordt gepland in maart.
  

Afscheid van oudgedienden… 
Nadat in 1960 juffrouw Van Delft met pensioen 
is gegaan en het schoolhoofd, de heer Buijs, 
haar voorbeeld in 1961 volgde, verlaten na 
enkele jaren weer drie in de Sliedrechtse 
onderwijswereld bekende personen wegens het 
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd het 
onderwijs; mevrouw Van Ouwerkerk, de heren 
Kriekaard en Eijkelenboom. Ze worden 
vervangen door leerkrachten die nog aan het 
begin van hun onderwijscarrière staan; juf 
Danel, juf Sluimer de heer Den Bakker.  
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De gemiddelde leeftijd van het team van school 2 is hierdoor aanmerkelijk verjongd. De 
school telt in 1962 184 leerlingen. 
 
De papierwinkel komt op gang 
In 1962 kan de school over een stencilmachine beschikken.  
De heer Brakman stelt voor de land- en provinciekaarten te 
stencilen. Tevens is er voor het eerst sprake van stencils die mee 
naar huis gaan om de ouders te informeren rond vakantie-
regelingen, schoolkeuze en godsdienstonderwijs. 
Roken is een bezigheid waar het personeel mee behept is.  
Het is zelfs gebruikelijk dat jarige kinderen de leerkrachten op sigaretten trakteren!  
In verband met een anti-rookactie stelt de heer Van der Blom voor de ouders te verzoeken 
aan genoemd gebruik een eind te maken. 
 

Het leerlingenaantal daalt 
Ondanks alle inspanningen worden er voor het cursusjaar 1963/64 maar 23 leerlingen 
aangemeld, waardoor het behoud van de zesde leerkracht in gevaar komt. 
Als oorzaken worden genoemd: 
- Het feit dat de omgeving, waarin de school staat, steeds minder kinderrijk wordt. 
- Het grote aantal schoolverlaters. 
- Inspanningen van de kant van het bijzonder onderwijs. 
Ondanks een daling van 19 leerlingen blijft de zesde leerkracht voorlopig nog gehandhaafd. 
Juf De Oude vertrekt naar het B.L.O. te Utrecht en de heer Hansum volgt haar op. 
 

De Henri Dunantschool gaat van start 
Op 25 februari 1963 worden de nummers van de scholen vervangen door namen. School II 
wordt de Henri Dunantschool, school I gaat voortaan door het leven als de 
Boerhaaveschool, school IV wordt de Jan Ligthartschool en school V de Bleyburghschool.  
 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerhaaveschool                       Henri Dunantschool  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan Ligthartschool          Bleyburgschool  
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Het beurtvaardersgeslacht Huijzer 1903 – 2003 
 
 
1. De genealogie 
Vanuit de doelstellingen van de 'Historische Vereniging Sliedrecht' en mijn persoonlijke 
doelstelling om iets te schrijven over de Sliedrechtse Huijzers als beurtschippers en bode, 
leek het mij goed te beginnen met hun genealogie. De oudst bekende Huijzer is een zekere 
Cornelis Huyser die omstreeks 1500 te Charlois [Rotterdam] geboren moet zijn. Veel is niet 
van hem bekend. Uit de geschiedschrijving is wel terug te lezen dat hij als kind van rond 11 
jaar gehoord moet hebben, hoe tijdens een kerkelijke processie op het ijs van de Maze 
[Maas], onderweg naar de kerk van Charlois, in de winter van 1511, er ondanks een 
overheidswaarschuwing 4000 van de 5000 deelnemers aan deze processie door het 
brekend ijs zakten en de verdrinkingsdood vonden. Na  31 oktober 1517 moet hij als jonge 
jongen, ook de gevolgen van de hervormingsdag van Maarten Luther hebben meegemaakt. 
Vermoedelijk ging hij destijds als goed katholiek met zijn ouders naar de  St. Clemenskerk, 
welke tussen 1460 en 1467 te Charlois was gebouwd. Ongetwijfeld heeft hij na de 
Reformatie de beeldenstorm op hun kerk meegemaakt. Het is zeker dat hij toen niet heeft 
kunnen vermoeden, dat 150 jaar later een 'ketter' als directe nazaat van hem, 'Schepen' en 
'Kerkmeester' in die zelfde, maar dan inmiddels Nederlands  Hervormde St. Clemenskerk 
zou zijn.  
 
Waarom deze wat kerkelijke inleiding. Wel: Cornelis had kinderen waaronder de zoon 
genaamd Adriaan Cornelisz Huyser die rond 1526 te Ridderkerk geboren werd. Hij werd 
een vermogend man. Ook vermelden de archieven dat hij Bouwman, Heemraad en 
Schepen van Oost IJsselmonde was, daarnevens penningmeester van 4 met name 
genoemde polders. Hij is de stamvader van het  Huyser familiewapen wat formeel is 
geregistreerd en door de nazaten  Huijzer gevoerd mag worden. Het prijkt sedert 1660 aan 
de toren van de genoemde kerk in Charlois. 
 

Deze Adriaan kreeg kinderen waaronder Querijn [Krijn] welke 
geboren werd rond 1569 te Ridderkerk. Hij  werd boer en is in 
Slikkerveer  in 1653 overleden. Gedurende zijn 84 jarig leven 
maakte hij dus de gehele 80 jarige oorlog tegen de 
Spanjaarden mee. Dit ondanks dat in zijn derde levensjaar het 
vlak bij gelegen Den Briel al door de Watergeuzen was bevrijd. 
Querijn was volgens een boedelbeschrijving uit 1625 vanuit 
meerdere opzichten een niet onbemiddelde boer. Uit meerdere 
huwelijken, als gevolg van het vroegtijdig overlijden van zijn 
echtgenotes, kreeg hij 15 kinderen. 10 Zonen en 5 dochters 

waaronder een zoon Dirck Cryne. Deze Dirck is  geboren in Ridderkerk in 1601 en 
overleden te Charlois in 1674. Ook kreeg hij een zoon, Leendert Cryne genaamd. 
Eveneens geboren in Ridderkerk in 1603 en overleden in Hendrik Ido Ambacht in 1669.  
Deze Leendert Crijne is volgens de gegevens van de 'Genealogie Vereniging Stichting 
Familie Huyser' de stamvader van ruim 60 % van alle  huidige Huijzers of Huizers cq 
Huysers, ongeacht de schrijfwijze van hun naam, of de streek waar ze wonen. 
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Dirck Cryne is in 1628 in Charlois in het huwelijk getreden en heeft zich daar als boer 
gevestigd. 
Hij is zowel Schepen als Kerkmeester geweest en heeft dus rond 1660 grote betrokkenheid 
gehad met de wederopbouw  van de Protestantse kerk te Charlois.  
Samen met een achttal anderen [Schout en Schepenen] van Charlois heeft hij de 
wederopbouw en torenbouw van de kerk gedragen. De 8 familiewapens van deze 
notabelen zijn tot op de dag vandaag op de buitenzijde aan de toren van de St. 
Clemenskerk van Charlois onder het Leeuwenwapen van Holland te zien.  
 

 
Kerk van Charlois met familie wapens van Schout en Schepenen op de kerktoren  

 
Dirck had 2 kinderen, een jongen en een meisje. De zoon, waar geen nadere gegevens van 
bekend zijn, is op  jonge leeftijd overleden. Dirck Cryne zelf is in de kerk van Charlois op 6 
juni 1674 begraven.  
                                                                                                 
De broer van Dirck, Lenaert [Leen] is een van de voorvaderen  van Antonie Huijzer. Antonie 
vestigde zich in 1903 vanuit Ridderkerk in Sliedrecht.  Onderstaand alle tot op heden 
bekende voorvaderen van Antonie, maar ook die van de schrijver van dit artikel, Hans 
[Johannes] Huijzer [1944] zoon van Leendert Huijzer 1902-1973. 
 
 

Naam Schrijfnaam Geboorte 
datum 

Geboorte 
plaats 

Beroep Kinderen Overleden  
 

datum 

Cornelis Adriaansz. ± 1500 Charlois Landbouwer 1 ? ???? ???? 

Adriaan 
Cornelisz. 

Huyser ± 1526 Ridderkerk Landbouwer 4 Slikkerveer ???? 

Cryn 
Adriaensz 

Huyser ± 1569 Slikkerveer Landbouwer 15 Slikkerveer 1653 

Leendert 
Crynen 

Huyser 1603 Ridderkerk Bouman 11 Hendrik Ido 
Ambacht 

1669 

Jan 
Leenderts 

Huyser 1641 Hendrik Ido 
ambacht 

Molenaar 11 Ridderkerk 1709 

Arien 
Jansz 

Huyser 1677 Ridderkerk Landbouwer 8 ?????????? ????? 

Cryn 
Ariense 

Huyser 1707 Hendrik Ido 
ambacht 

Onbekend 6 IJsselmonde  1777 

Arie Cryne Huyser 1739 IJsselmonde Onbekend 8 Ridderkerk 1813 

Krijn 
Ariensz 

Huyser 1785 Ridderkerk Onbekend 10 Ridderkerk 1830 

Leendert Huijzer 1813 Pijnacker Schipper Koopman 12 Ridderkerk 1894 

Krijn  Huijzer 1846 Ridderkerk Beurtschipper 11 Sliedrecht 1925 
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Antonie Huijzer 1874 Ridderkerk Beurtschipper 12 Sliedrecht 1922 

Leendert  Huijzer 1902 Ridderkerk  Beurtschipper 12 Sliedrecht 1973 

 

 

2.  De oprichting van het bedrijf in Sliedrecht 
Antonie Huijzer kwam dus in 1903 naar Sliedrecht, om daar een  boterham voor zijn gezin, 
dat toen al bestond uit 7 personen, te gaan verdienen. Ze vestigden zich in een klein huisje 
in Wijk C op de locatie waar nu het pand van ABB staat. Waar hij mee verhuisde, was 
tevens zijn werkkapitaal en bedrijfshulpmiddel. Namelijk zijn  paard en wagen waarmede hij 
de bodedienst in Sliedrecht ging opstarten. Het paard werd gestald bij een zekere boer 
Schagen tegenover de werf van Van Eyk. 
 
Antonie werd geboren op 14 september 1874 te Ridderkerk. Trouwde op 15 mei 1896 
eveneens in Ridderkerk met Neeltje Cornelia Burggraaf welke op 29 oktober 1874 te 
Alblasserdam geboren was. Ze kregen in Sliedrecht ook nog 7  kinderen zodat er in 1914  
al 12 kinderen Huijzer waren, 7 jongens en 5 meisjes.  
         
       
 
                                     
 
 
 
 
                                             Neeltje Cornelia Burggraaf     &   Antonie Huijzer 
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Hun trouwboekje van 15 mei 1896 
                                                                                                                

Doop naam en [gehuwd met] Geboren  Plaats  Beroep Overleden  Plaats 

Johannes [Neel Verloop] 01-09-1896 Ridderkerk Expediteur / 
beurtschipper 

27-10-1969 Sliedrecht 

Krijn [Gerridina Baan] 09-09-1897 Ridderkerk Expediteur / 
beurtschipper 

31-03-1990 Sliedrecht 

Corstina Jacomina [Flip Groenewegen] 11-11-1898 Ridderkerk Zonder 15-05-1985 Sliedrecht 

Klazina Neeltje [Klaas Roodnat] 15-07-1900 Ridderkerk Zonder 26-08-1966 Capp.a/d IJssel 

Leendert [Neeltje van den Berg] 17-02-1902 Ridderkerk Beurtschipper 04-03-1973 Sliedrecht 

Teunis [Jaan Heykoop] 26-03-1903 Sliedrecht Beurtschipper 10-01-1966 Sliedrecht 

Hendrik [Adriana van der Graaf] 12-05-1905 Sliedrecht Baggeraar 14-10-1937 Sliedrecht 

Pietertje [Kees Teeuw] 09-02-1907 Sliedrecht Zonder 19-11-1965 Sliedrecht 

Gloria Cornelia [Bastiaan v.d. Vlies] 31-05-1908 Sliedrecht Zonder 24-12- 2001 Sliedrecht 

Antonie [Arina Brand] 10-08-1909 Sliedrecht Bode / Vrachtrijder 06-08-1979 Sliedrecht 

Arie [Cornelia Koolmees] 17-10-1912 Sliedrecht Hfd.Tech.dienst  11-01-1987 Rotterdam 

Neeltje Cornelia [Cornelis J. Roodnat] 06-06-1914 Sliedrecht Zonder 14-01-1991 Capp.a/d IJssel  

 
Bovenstaand de kinderen van Antonie en Neeltje Cornelia. 

 

Toen in 1903 Antonie in Sliedrecht kwam ging de beurtvaart in hoofdzaak nog op de zeilen, 
zo had hij het thuis ook geleerd. Hij trof in Sliedrecht meerdere concurrenten, welke 
eveneens met paard en wagen, maar ook per schip beurtvaartdiensten onder hielden. 
Concurrerende namen uit die tijd waren: Hofman en een De Kriek. Op een later tijdstip zijn 
daar de bode's Vlot, Pijl en Van Andel  nog bij gekomen. 
 
Het ophalen en afleveren van de goederen bij klanten ging met paard en wagen of op de 
door spierballen voortbewogen handkar. Alle essentiële grondstoffen voor levensmiddelen, 
maar ook voor gebruiksartikelen zoals meel, olie, wijnen, melk boter, brandstoffen, hout, 
terpentine, zuren en nog veel meer werden via regionaal vervoer vanuit de groothandel, bij 
de grootverbruikers, handelaren of winkeliers gedistribueerd. Alleen in Sliedrecht waren al 
meer dan 100 kleine zelfstandigen, vaak niet meer dan éénmansbedrijfjes. Iemand die wat 
te vervoeren had en het aan een bepaalde bode of beurtvaarder gunde, toonde een kaart 
achter het raam met de betreffende naam van de vervoerder. Deze kwamen dagelijks op 
ongeveer het  zelfde tijdstip langs. 
 
Zowel in Rotterdam, Dordrecht als Gorinchem waren centrale bodehuizen waar goederen 
konden worden afgeleverd voor doorzending, welke dan door de regionale bode aldaar 
werden opgehaald en bij de ontvanger in zijn regio werden bezorgd, of werden 
overgedragen aan een vervolgbode of bodehuis. Het officiële wettig begeleidende 
vrachtdocument wat met de hand werd uitgeschreven, noemde men een beurtvaartadres.  
 
Sliedrecht zat in die periode  politiek en strategisch gezien aan de vooravond van een fikse 
uitbreiding door de plannen tot het inpolderen van de “Huibert de Baatplaat”. De 
beschikbaar gekomen ruimte zou benut gaan worden voor sociale woningbouw, een 
villapark, industrieterrein en wat ook heel nodig en van belang was, een haven. Of Antonie 
toen al lucht had van deze plannen is niet bekend.  
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De Huibert de Baat plaat rond 1900                                                     De uitbreidingsplannen visionair in beeld. 

 
Wel is zeker dat Antonie in die periode al durfde te investeren. Al na 3 jaar bestelde hij in 
1906 bij scheepswerf Nederlof op Baanhoek een luxe motor zoals dat toen genoemd werd. 
Het werk deed hij met ingehuurde krachten en met zijn opgroeiende jongens, maar de 
toekomst voor zijn [toen] nog jonge zonen was hem wel duidelijk. Daarom gaf hij het schip 
de naam “Drie Gebroeders ”. Een naam die ook op de zeilbeurtschuit van zijn eigen vader 
Krijn in Ridderkerk stond en waarop hij met 2 broers het vak had geleerd. 
 
De Drie Gebroeders was een voor die tijd modern en gestroomlijnd schip. Het had een 
laadvermogen van 39 ton en er stond een 22 PK kromhout gloeikopmotor in. Die motor liep 
zoals men zei, als een zonnetje, je kon alleen geen kopje of iets anders op tafel laten staan, 
want dat trilde er bij een draaiende motor onherroepelijk af en als hij opvarend onder de 
spoorbrug door was, dan kon je hem bij een Zuidwesten wind bij de haven al aan horen 
komen.  
Er was nog een noviteit  op de “Drie Gebroeders”; er stond een laad - en lostuig op, 
waarvan de hijslier vanaf het achterschip bediend moest worden door middel van 2 
handels. De trommel van de lier stond namelijk in de machinekamer op het achterschip en 
de  hijsdraad liep vanaf die trommel door een buis onder in het ruim door naar de giek. 
Toen het schip in de vaart kwam was de aanvankelijke ligplaats het Kleindiep ter hoogte 
van wijk C zodat Antonie ook vlak bij zijn woonhuis kon afmeren. Ongetwijfeld hebben veel 
Sliedrechtse schippers en burgers op hun klompen argwanend naar dat moderne schip 

gekeken en het van commen-
taar en adviezen voorzien. 65 
jaar heeft het dienstgedaan, 
want in 1971 is de 'Drie 
Gebroeders'  verkocht aan een 
scheepsmakelaar.  
In 2005 is zij  nog door een 
Sliedrechtse jachtvaarder 
gesignaleerd op de Seine bij 
Parijs waar zij als woonschip 
na ruim 100 jaar nog steeds 
haar  best deed en er keurig bij 
lag, zo werd verteld. 
 
De Drie Gebroeders 1 vaart de  
Sliedrechtse haven uit. 
 

(wordt vervolg) 
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Reizend met een hondenkar door de historie 
 
Een terugblik in de tijd met een bekend transportmiddel 
 
Tot in de jaren twintig van de vorige eeuw kwam de hondenkar vrij algemeen in het 
straatbeeld voor. De trekkracht van de hond bleek de mens goed van dienst te kunnen zijn. 
Uit schilderijen en allerlei andere bronnen is bekend dat er al rond 1675 hondenkarren in 
het straatbeeld van Nederland voorkwamen. In steden als Amsterdam en Rotterdam werd 
het verboden tot de definitieve doorbraak van de trekhond met de hondenkar omstreeks 
1800. 
 
Het werk met de hondenkar in het algemeen 
Ingespannen voor, onder, of achter de kar liet de mens de hond voor hem werken. Eén van 
de redenen om dit dier in te zetten was, dat de hond een goedkopere “werknemer” was dan 
bijvoorbeeld een paard. Het dier was meestal voor een lage prijs aan te schaffen. De hond 
stelde geen hoge eisen onder meer aan zijn of haar voeding, onderkomen of verzorging. 
Het dier nam meestal genoegen met was de pot schafte. Dat wil zeggen, dat het beest at 
wat hem voorgezet werd. De maaltijden van toen bestonden hoofdzakelijk uit etensresten: 
brood, groenten en slachtafval. 
Zijn huisvesting was een beschut onderkomen tegen wind, regen, zon, sneeuw en kou. Het 
bestond hoofdzakelijk uit een getimmerde constructie van houten balken en planken. Ook 
kwam het voor dat een oud olievat als onderkomen dienst deed. 
Aan het onderkomen werd meestal een lange ketting of een dik touw vastgemaakt. Zo had 
het dier wat vrijheid om te kunnen lopen. Dat was nodig om zo vreemde en ongenode 
gasten van het terrein te weren. In veel gevallen had de begeleider van een hondenkar 
meerdere honden ter beschikking die ingespannen konden worden. Op die manier werd de 
ene dag één of meerdere honden voor het werk met de hondenkar ingezet en de volgende 
dag waren de andere dieren aan de beurt. De honden die niet met de hondenkar dienst 
deden, werden aan de ketting gelegd en waren zo die dag gewoon als bewakingshond in 
dienst. Eigenlijk waren ze zo vier en twintig uur per dag in dienst van hun baas. 
 

Onderhoud hond en kar 
Een hondenkarbegeleider of –eigenaar zorgde vrij goed voor 
zijn hond(en). Hij onderzocht zijn dieren regelmatig op 
verwondingen en lichamelijke gebreken. Ook onderhield hij de 
hondenkar door regelmatige smeerbeurten van de wielassen 
en draaipunten te geven. Bij controles van de hondenkar 
werden ook het houtwerk en het ijzerbeslag van de wagen niet 
vergeten. Kon hij de nodige reparaties niet zelf uitvoeren, dan 
werd de hondenkar naar de plaatselijke wagenmaker of smid 
gebracht. Was de hondenkar aan vervanging toe of was het 

besluit gevallen om een nieuwe wagen aan te schaffen, dan werd ook weer de 
wagenmaker ingeschakeld. Op aanwijzingen en informatie van zijn klant werd een nieuwe 
hondenkar gemaakt. 
 
Hondenrassen 
Een hondenkarbezitter was beroepsmatig afhankelijk van de hond(en) en wagen. Dit 
vervoermiddel zorgde er namelijk voor dat er bepaalde middelen voor het levensonderhoud 
van het gezin binnenkwam. Zo is het bekend dat er verschillende hondenrassen, maar ook 
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bastaarden waren die hun werk met de hondenkar hebben verricht. Enkele voorouders van 
de huidige bekende hondenrassen zijn:  
Belgische Mastiff, Bouviers, Deense doggen, Duitse herders, Groenedalers, Hollandse 
herders, Mechelse herders, Pyreneese berghonden, Sennehonden en Siberische Husky’s. 
Maar ook het inmiddels uitgestorven Belgische hondenras Matin Belge heeft veel vrachten 
met de hondenkar vervoerd. Dit ras zal later nog verder belicht worden. 
 

Tuigmateriaal 
Om de hond voor, onder of achter de hondenkar in te 
spannen had men lederen tuigmateriaal nodig. Een andere 
benaming hiervoor was het woord “getuig”. Dit bestond 
hoofdzakelijk uit een aantal riemen, die op een bepaalde 
wijze in elkaar werden vastgemaakt. Zo was er het bekende 
borsttuig dat uit een aantal riemen bestond. Hieraan zaten 
onder meer een tweetal riemen met lussen, waarin de 

burries van de wagen werden geschoven. Aan het einde van de twee lange riemen van dit 
borsttuig kwamen dan enkele ijzeren kettingen of lederen riemen. Deze werden aan de 
haken, die onder de hondenkar waren geconstrueerd, vastgemaakt. 
Het kwam ook voor dat de hond een hondenzadel op zijn rug kreeg. De bedoeling hiervan 
was onder meer dat de burries door de los hangende lussen van het zadel werden 
geschoven. Door deze methode hing de wagen langs de rug van de hond. Vervolgens 
kreeg het dier zijn borsttuig hierover aan. Bij het inspannen van de hond voor de hondenkar 
werd als volgt gewerkt. Allereerst kreeg de hond het zadel op zijn rug. Hieraan zaten enkele 
riemen. Deze werden onderlangs aan de onderzijde van de buik van het dier vastgemaakt. 
Vervolgens werd het borsttuig losjes over de kop van de hond gedaan. De verschillende 
riemen van dit getuig werden vervolgens los langs de hond op de grond gelegd. Dan werd 
de hondenkar gepakt. Vervolgens werden de bomen van de burries, die aan weerszijden 
van de hond kwamen, door de lussen van het hondenzadel geschoven. De losse riemen, 
met de bevestigingskettingen, werden dan beetgenomen en langs het dier aan de 
hondenkar vastgemaakt. Kwam de hond los voor de hondenkar te staan, dan werden de 
riemen van het borsttuig strakker aangegespt. Met de combinatie van hondenzadel en 
borsttuig kreeg men een betere verdeling van de last op de rug van de hond. Het 
hondenzadel was van leer gemaakt en opgevuld met stro of paardenhaar. Het is bekend 
dat bepaalde honden een zogenaamde hondenhaam voor de hondenkar droegen. Dit is 
een soort juk om de nek van het dier. Het is te vergelijken met de hamen die bij de paarden 
gebruikt worden en zo ingespannen staan voor de prachtig versierde koetsen en wagens. 
Het is bekend dat vele hondentuigen en hondenzadels door bekende zadelmakers werden 
gemaakt. De riemen van het borsttuig werden meestal van gebruikt leer gemaakt. Hiervoor 
gebruikte de zadelmaker de afgedankte leren drijfriemen van de grote stoommachines, die 
toen in de fabrieken werden gebruikt. Van dit afvalproduct werden dan de riemen op maat 
gesneden. Het voordeel hiervan was dat het leer goed uitgerekt en vettig was door de olie 
die afkomstig was van de machines. Hierdoor was het een stevig geheel en zodoende 
geschikt voor dit tuigwerk van de hondenkar. 
 
Trekhondenwet 
Voor het maken en de afmetingen van het hondentuig waren diverse voorschriften in de 
Trekhondenwet van 1910 opgenomen. Ook was het voorgeschreven dat de hond een 
muilkorf moest dragen. Als reden hiervoor werd opgegeven, dat de honden die de 
hondenkar moesten trekken vals waren en graag naar mensen beten. Dit is eigenlijk niet 
helemaal juist. De honden die dit soort werk moesten doen, werden meestal door 
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omstanders geplaagd. Als afweerreactie gingen de ingespannen dieren grommen, blaffen 
en soms maakten ze ook bijtbewegingen naar de mensen. Om geen hondenbeet op te 
lopen werd er door de regering de verplichting opgelegd dat de dieren een muilkorf 
moesten gaan dragen. 
 
 

Gebruikers van de hondenkar 
Allerlei lasten en vrachten werden zo per hondenkar 
vervoerd. Hondenkarren waren vooral populair bij: 
bakkers, boeren (ofwel landbouwers), eierhandelaars, 
expediteurs, fotografen (die meestal rondtrokken), 
groenteboeren, imkers, kaasventers, krantenbezorgers, 
kruideniers, kruiers, looiers, marskramers, melkventers, 
petroleumventers, poeliers, postbodes (bezorgers), 
scharenslijpers, schoenlappers, slagers, straatvegers, 
visventers, verhuizers en diverse andere vormen van 
verkopers (-sters) met de 

hondenkar. Een opvallende verschijning in het  straatbeeld van 
vroeger was de petroleumventer, die bij de plaatselijke bevolking 
beter bekend stond als d’n olieboer. Zij leverden bij de mensen de 
bekende bronolie en door de trekkracht van de hond te gebruiken 
werd het vele sjouwwerk dat zij moesten verrichten wat lichter. 
Deze beroepsgroep verkocht hun koopwaar meestal in de 
zogenaamde 5 liter petroleumkannetjes. Ook kwam het voor dat er 
vanuit een olievat werd verkocht. Deze hadden dan een inhoud 
van ongeveer 80 tot 120 liter. Soms werd naast petroleum hierbij 
ook steenkool verkocht. Vanaf de jaren dertig verdwijnt de 
hondenkar meer en meer uit het straatbeeld. De opkomst van 
elektriciteit deed de rest en zo verminderde de vraag naar petroleum of andere koopwaren 

en werden de bezorgafstanden 
steeds groter. Er waren andere 
vervoermiddelen in zwang 
gekomen. De trekhond werd 
vervangen door het paard en de 
hondenkar kon op stal. 
Bovendien was de regelgeving 
rond de inzet van trekhonden in 
de loop der jaren een stuk 
scherper geworden. 
 
 

 

 

Foto 1 = bakker H.M.M. Visser 

Foto 2 = Slagter, knecht van melkboer C. Visser 

Foto 3 = textielhandelaar Jan de Rover 

Foto 4 = onbekend 

Foto 5 = klompenmaker Hendrik Groenewegen 
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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 schoon-maakkriebels 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 afge-boend, schoon 
papier erop en weer ingeruimd. Zo hield je weer 
ruimte over. 
Dan kregen de slaap-kamers 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! 
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Jeugdherinneringen op het Kerkerak en omgeving 
 

Besjaon bracht me met het dialectstukje in ‘De Stem” over 
het ‘Kerkerak’ helemaal terug in mijn kinderjaren, die een 
aardig stukje eerder waren. 
Begin jaren ‘30 van de vorige eeuw was het Kerkerak bezit 
van scheepswerf ‘De Klop’, eigenaar de heer Van Seventer. 
Langs het terrein aan de Industrieweg tot aan de punt van 
het land aan de havenmonding stond een stevig hekwerk. 
Aan het begin, vóór de loodsen was een grote poort. 
Vlak daarachter stond een huis, waar de familie Nederlof 
woonde. Hij was de werfbaas en lette op, dat er geen 

onbekenden op het terrein kwamen en natuurlijk op in- en uitladen bij de loodsen, die nog 
gebruikt werden. In het kleine haventje lagen al wel een paar bootjes. Je moest permissie 
hebben van ‘De Klop’ om op het terrein te komen. 
Onze buurman, die een hoge functie had op het kantoor van ‘De Klop’, zorgde ervoor, dat 
zijn vrouw en een paar buurvrouwen, o.a. mijn moeder, daar mochten komen en zodoende 
was ik zo gelukkig daar veel op het strandje te kunnen spelen en later te zwemmen zonder 
last van drukte van andere mensen. 
Er was daar een fijn recht stuk in de rivier langs het dijkje om te zwemmen, maar vanwege 
de meestal sterke stroom liepen we dan terug over de stenen van het lage dijkje. 
Later, in de oorlog, werd er geen toezicht gehouden en kwamen er wel veel meer jongelui. 
We hebben er ontzettend veel plezier gehad met vrienden en vriendinnen en nog weer later 
zat ik met m’n eigen kinderen daar op het strandje. 
In mijn schooljaren was er aan het eind 
van de Singel bij de Oosterstraat een 
flink stuk strand tussen de twee pieren. 
Nu is het helemaal verdwenen. Op dat 
strandje was het net een mierenhoop bij 
mooi zomerweer! Het strandje aan de 
overkant was er toen ook al, eveneens 
veel groter dan nu. 
Het leuke is, dat er een “overzetveer” 
was op heel zomerse woensdag- en 
zaterdagmiddagen. Er was dan een man 
met een flinke roeiboot, die je voor 
weinig geld naar de overkant roeide en 
later op de afgesproken tijd weer ophaalde. Nou, of daar druk gebruik van werd gemaakt!. 
Later, vermoedelijk in de oorlog, verdween “ons veer”. 
 
Nog even terug naar de Industrieweg. Aan het eind was inderdaad in mijn jeugd het enige 
voetbalveld van Sliedrecht met een mooie grasmat. Daar mocht je niet op spelen, hoewel 
het natuurlijk toch wel gebeurde. Daar vlak voor lag een leeg terrein met hier en daar een 
graspol en erg hobbelig. Hèt terrein voor de jeugd om op te spelen en gewoon een potje te 
voetballen. Daar werd de jaarlijkse kermis gehouden; ook stond daar het circus en op die 
plaats waren eveneens de feestelijkheden met 31 augustus – Koninginnedag. Op die dag 
was koningin Wilhelmina jarig. De schoolkinderen liepen in optocht daarheen. Alle 
zomerspelen vond je er. Wat een lol hadden we met ringsteken! De plonzen water die je 
meestal over je uitgestort kreeg! Het zal vast niet zo zijn, maar ik herinner me alleen 
koninginnefeesten met mooi weer. 
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Nog wat jaren eerder, toen ik 3 en 4 jaar oud was en in het laatste huis van de Merwestraat 
woonde, aan de westelijke kant, was de oostelijke kant vanaf de C.M. van Reesstraat nog 
niet bebouwd. De school stond er nog niet en de hele wijk daarachter was er niet. Het werd 
in die jaren opgehoogd met zand. De Industrieweg was er al wel, maar het circus stond 
tegenover ons huis. Wat een feest voor een kind! Elke dag mocht ik ’helpen’. De 
circusdirecteur zelf kwam me halen en ik stond te dansen van pret om mee te gaan. Het zal 
wel helpen ‘voeren’ zijn geweest, want ik was dol op die grote beesten. Er waren toen maar 
twee kinderen in die paar huizen en het jongetje wilde niet mee; ik werd gelukkig niet 
voorgetrokken. 
Het laatste huis was in dit geval het vierde na de Industrieweg. Naast ons huis liep de weg 
af naar de Klophaven, gevaarlijk terrein voor kleine kinderen. De straat zelf liep door naar 
de rivier. Daar was n.l. een halte van de ‘Fop Smit’, een boot waarmee een dienst werd 
onderhouden tussen Gorkum – Dordrecht – Rotterdam met wat halteplaatsen onderweg. 
 

M.K.B. 

 

 
 

 
Medewaarekers afsluidijk 

 

 

 
 

v.l.n.r. Piet Teeuw – Bas Bons – Piet Netten – Wim Verhoef 

 
Deuze foto is gemaokt in Den Oever, tijdes de waarekzaomheeje aan d’n Afsluidijk in de 
jaere ’30 op sleebôôt ’De Vlieter’. Op last van Ir. Lely mosse ze van een zekere heer (Ir. de 
Sitser?) zurrege dat d’n bôôt d’r aareg netjies bijlag, want d’r kwam aareg hôôg bezoek.  
D’r wiere kiste mè bier aan boord gebrocht! Afijn, om kort te gaon, wie kwam d’r aan boord? 
Ja hoor, Z.K.H. Prins Hendrik mè gevolleg, om ’t waarek aan d’n Afsluidijk te inspectere. 
’t Was een hêêle mooien dag! 
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Verhalen van "buitenaf" (deel 2) 

 
In het boekje "Grienduilen en Baggerboeren" geschreven door Bas Lissenburg, maakten 
we kennis met de oud-baggeraar Dirk v.d. Bos. Hierin vernamen we hoe hij als 15 jarige 
terecht kwam in het baggerleven. Eerst als kok en later als dekknecht op een werk op de 
Zuiderzee. In de tussenliggende tijd was hij bakschipper. Het eerste deel werd beschreven 
in Periodiek no. 44 
 
Modderen op ‘t Stort 
"Zoals ik al de vorige maal vertelde was mijn volgende karwei het verbreden van de rivier 
De Noord.  Dit was een groot en noodzakelijk baggerwerk, want de scheepvaart vroeg om 
een veel bredere en beter bevaarbare rivier. 
 

Wij moesten met de bak bij een 
baggermolen onze vrachten grond 
halen. Deze gingen daarna naar een 
zuiger die de grond naar 't stort op de 
wal perste. Het werd voor ons een tijd 
van hard werken. Als de bak 
vastgemaakt was aan de molen, gingen 
we even "onderin" om te eten. Dat 
moest snel gebeuren, want op het 
moment dat de bak "verhaald" moest 
worden, moesten we weer bij onze dra-
den staan. De sleepboot lag dan al 
weer klaar om ons naar de zuiger te 
brengen. 
 

Samen met mijn maat voer ik op een bak. Eigenlijk twee kwajongens op een grote schuit. 
Soms waren we erg speels. Als 't er op aankwam, kon men op ons rekenen. Dan waren we 
heel serieus." 
 
 
Een modderzee 
"Op de storten, die aan de beide 
oevers van de rivier lagen, was het 
één grote modderpoel geworden. De 
grondsoort die verwerkt werd, bestond 
uit klei en veen. In die jaren kende 
men nog geen bulldozers en 
draglines. Zo'n modderput moest 
geheel op vereiste hoogte worden af-
gespoten. Er moesten steeds nieuwe 
perspijpen aan de persleiding worden gekoppeld. Een moeilijk karwei dat altijd 's avonds na 
draaitijd moest gebeuren. Het koppelen van een perspijp aan de leiding in zo'n modderzee 
was elke keer weer een hele gebeurtenis. De bakschippers, die bij de zuiger lagen, 
moesten meehelpen. Ook wij dus! De perspijpen lagen op het droge gedeelte, waar de 
persleiding een weg zocht in de modderbrij. Ze lagen ook op de leiding. Voor elke pijp werd 
als het ware eerst een vloer van lang rondhout gelegd met plat hout (badding) als een 
draagpunt dwars onder de "kolder", zoals we een lang rondhout noemden. Als dat voor 
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elkaar was, gingen drie mannen de pijp ophalen. Een man liep over de leiding, de andere 
twee hielden aan de flenzen de pijp in balans. Daarbij was 't ook een kunst jezelf in de 
blubber in evenwicht te houden. Als het einde van de leiding was bereikt, rolden we de pijp 
over de laatste flens en ploften hem op het houtwerk. De modder spatte daarbij om je oren. 
We zweefden tot onze liezen in de modderpoel zonder vaste grond onder de voeten te 
hebben. Dikwijls moesten we ingrijpen als één van ons uit zijn evenwicht geraakte. Op het 
moment dat de pijp goed met de bouten was gekoppeld moest al het hout, dat diep in de 
modder was verzonken, weer uit de blubber worden gehaald. Je kon alleen lopen op de 
leiding, de rest was modderzee. Met lange haken moesten we dikwijls het hout uit de 
bagger opvissen. Vervolgens werd het hout weer voor de pas aangelegde pijp gelegd voor 
het aanbrengen van de volgende pijp."  
 
Wegwezen 
"Ik herinner me nog een voorval dat op een avond op 't stort plaatsvond. We moesten weer 
eens een keer de modderbrij in. Onze taak was het deze keer om de kaden, die de massa 
modder moesten tegenhouden, op te hogen. We moesten de grond met kruiwagens 
aanrijden. De kade lag aan de rivierzijde. We reden de grond naar de lage gedeelten toe. 
We hadden lange tijd niets in de gaten, maar plotseling zagen we dat daar, waar we pas de 
grond hadden aangebracht, het water over de kade begon te sijpelen. We begrepen direct 
wat er zou gebeuren. "Wegwezen", klonk het overal. Als hazen renden we over de kade 
naar een veilige plaats. Voor we aan het eind van de kade waren, voelden we de grond 
onder onze  voeten "leven". Het ging gelukkig niet al te snel, anders hadden we het niet 
gered de dans te ontspringen. Op het uiterste nippertje brachten we ons in veiligheid. We 
waren buiten adem. Enkele seconden later zagen we de weg met kade en al de rivier in 
schuiven.  Met grote snelheid liep daarna de hele modderzee de rivier in. 
Er werd direct alarm geslagen. Het was niet duidelijk of de scheepvaart geblokkeerd was. 
Na vele peilingen was het mogelijk een doorgang voor de schepen te vinden. Het was nog 
een geluk bij een ongeluk dat alles 's avonds gebeurde, zodat er op het moment van de 
doorbraak geen schip voorbij voer." 
 
In je nakie overboord 
Toen we  's avonds laat weer aan boord kwamen, zaten we - zoals altijd - van top tot teen 
onder de modder. Onze laarzen, die vol zaten met bagger, gingen uit en vervolgens 
sprongen we overboord. Dat deden we niet omdat we graag zwommen, maar op die manier 
raakten we veel van de smeerboel kwijt. Als we weer aan boord gehesen waren, gingen de 
kleren aan dek tot ons nakie uit. Daarna ging het vlug naar beneden. Daar stond voor elk 
van ons al een kan met warm water klaar waarmee we ons wasten. Snel gingen we in de 
droge kleren en doken in onze kooi. Toch was er altijd, ondanks dit zware werk, tijd voor 
een vrolijke noot. Dat maakte dat het werk  vol te houden was." 
  
 
Kabelfabriek 
Op één van die modderzeeën bij Alblasserdam is later de kabelfabriek gebouwd. Het is 
heel moeilijk in te denken dat op de plaats, waar eens de mannen in de jaren 1926-1927 
met de kruiwagens grond aansjouwden, in later tijden de zware kranen zouden draaien en 
auto's zouden rijden … 
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Reacties 

 
Artikel van rechercheur johan hollebrands in periodiek no. 48 
 
Naar aanleiding van het artikel “Rechercheur Johan Hollebrands” van Piet Hoedeman zijn 
we benaderd door de dochter van Hollebrands; zij heet Corrie Smaardijk-Hollebrands en 
woont in Zwolle. Zij vertelde ons dat er over het leven van het joodse gezin Sanders, waar 
dit artikel over gaat, een mooi boekje uitgegeven is in 2007, getiteld “Bertje was zo’n lief 
jongetje”, geschreven door Dick Verkijk en hij behandelt hierin de tragische ondergang van 
de familie Sanders. Door degenen, die hierin geïnteresseerd zijn, kan dit boekje besteld 
worden bij de boekhandel: ISBN-10: 90-5911-570-8 
 
 

 
 
 
Beste mensen, 
Tot mijn verbazing kwam ik in de digitale versie van uw vereningsblad een artikel tegen 
over het feit dat in mijn ouderlijk huis aan de Hugo de Grootstraat 70, joodse kinderen 
ondergedoken hebben gezeten. Ik heb dit nooit geweten. Wel was er in de klerenkast op 
zolder een afgetimmerde ruimte. Mijn ouders gingen in dit huis wonen nadat ze uit de 
Schaperstraat waren verhuisd. Ik heb  in de Hugo de Grootstraat mijn kinderjaren 
doorgebracht. 
  

Leuke site, ik kijk er regelmatig op. 
  

Groetend, Aart Blokland 

 
 

 
 
 

Rectificatie 
 
De geschiedenis van Sliedrecht. 
Bombardement  juli 1940 in de vorige periodiek (blz. 42, nummer 48) 
 
Mevr. Van de Wouden-Boer, zus van bij het bombardement omgekomen Annie Boer 
maakte ons er op attent dat wat op blz. 42 staat niet correct is. 
Er staat: 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-jarig zusje, Annie 
Boer, geboren op 27-05-1934 getroffen door bomscherven. Zij overlijdt ter plaatse, het 
oudere zusje loopt flinke, maar niet ernstig beenwond op. 
 
Dit moet zijn: 
De zes jarige Annie Boer (geboren 27-05-1934) speelde achter het huis toen de bommen 
vielen. Haar jongere zusje Toos (2 jaar oud) lag boven op bed. Annie werd dodelijk 
getroffen en haar moeder mevr. Boer had een ernstig beenwond. 
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Nieuwe uitgaven Historische Vereniging Sliedrecht 
 
Tijdens het Sliedrechtse Baggerfestival, 6 en 7 juni, presenteerde de Historische Vereniging 
Sliedrecht een drietal nieuwe uitgaven. Een boek en twee DVD's . . . 
 

Een boek waarin de Sliedrechtse Uitbreidingen midden jaren 
'50 worden beschreven. Het verhaal, rijkelijk voorzien van 
foto's, leidt u via de westelijke Oude Uitbreiding naar het 
oostelijke deel daarvan. Vervolgens komen we terecht in de 
Boslaan, waarna we uiteindelijk uitkomen op de Nieuwe 
Uitbreiding. Winkels, scholen, bedrijven en personen uit het 
midden van de vorige eeuw roepen bijna vervlogen 
herinneringen op. Nostalgie viert duidelijk hoogtij!  
 
Het boek is een vervolg op een eerdere uitgave in 2006, 
waarin het leven langs de Sliedrechtse dijk in de hierboven 
genoemde periode aan de orde kwam. Velen uitten toen de 
wens dat een dergelijk verhaal over de Uitbreidingen er ook 
eens moest komen. Met het verschijnen van het boek, 
geschreven door Bas Lissenburg, is hieraan voldaan.  

 
Tevens hebben Riens Lagewaard en Bas Lissenburg, net als 
twee jaar geleden, weer een DVD samengesteld. Hierop zijn in 
vele fotobeelden de beide Uitbreidingen, de Boslaan, de 
'Tienegt', de omgeving van het Station, de Parallelweg en de 
Stationsweg te zien. De DVD speelt zich af in dezelfde 
periode, waarover in het boek van Bas Lissenburg geschreven 
wordt. De duur van de DVD is circa 60 minuten.  
 
Verder is er de heruitgave van een film, opgenomen in 1954, 
langs de Sliedrechtse dijk en in de straten van de 
Uitbreidingen. De film is professioneel gedigitaliseerd.  

 
De beelden zijn in een logische 
volgorde geplaatst en worden 
muzikaal ondersteund. Hier en 
daar geven teksten een 
toelichting. Deze film is in 
samenwerking met muziek-
vereniging Crescendo op DVD 
uitgebracht. De duur van de 
film is circa 60 minuten. 
Samenstellers van de film zijn 
Fred Stuij, Riens Lagewaard 
en Bas Lissenburg. 
 
Verkrijgbaar bij de Historische 
Vereniging Sliedrecht. 
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Geschiedkundige aantekeningen en wetenschappen. 
 
Diverse aantekeningen van Teunis van der Vlies, geboren 24 juli 1806 en  
Arie van der Vlies, geboren 30 september 1833 
 
1815 Eenige dagen ruw weer en hevige regens gehad te hebben, klaarde de lucht na 

middernacht op den 7de  december op en begon zoo streng te vriessen dat op den 
morgen van den 8ste drijfijs op den rievieren was en den 9de vroeg in den middag, 
zette het ijs in den beneden rievieren en killen zooals ook in de Lek voor 
Schoonhoven tot aan den bodem vast. 

1840 Strenge koude op vrijdag, zaterdag en zondag, 5, 6 en 7 februari en waardoor het ijs 
zoo sterk is geworden dat men met paarden en sleden van Dordrecht naar 
Rotterdam is genard. Met den dooi waren er overal of op vele plaatsen zware 
ijsverstoppingen in zònder in Herdingsveld. Daar heeft het water zeer hoog gestaan 
zoodat men tevergeefs na een voorbeeld in den geschiedenis heeft gezocht. Ook 
verkeerde Werkendam in een zeer groot gevaar door dien het water door het dorp 
stroomde en ware niet spoedig uitkomst gekomen zouden zich den rievier daar een 
weg door gebaand hebben. Zo ook den stad Gorinchem, doch eindelijk gelukkig 
gered doordien den ijsdam bij Herdingsveld is doorgegaan op zaterdag 20 februari 
1841. 

1845 Er was brand in Sliedrecht bij de zogenaamde nonnen, Zusters van Maarten de 
Jong. Afgebrand ook Bisschop, Arie Kalis en Maarten Boer benevens 7 stuks 
koebeesten.. Dit was op zaterdagmiddag omstreeks 2 uren van den 15de  maart door 
ons (ook door mij) gezien, staande op het buitenijs achter de kerk met A. van Spanje, 
P. van Hattem en Arie Visser (van Pleun). 

 Openbaarde eene ziekte in de aardappel tegen July die zoo sterk toenam, dat in 
Augustus de zelve bijna in geheel Europa verdorven waren dat eene algemeene 
duurte tengevolge had. Vervolgens in 1846 en 1847 de ziekte weder in de 
aardappelen, doch minder hevig. 

1849 De Noordzee leverde heden aan onzen Kust eene merkwaardig en zeldzaam 
verschijnsel op. Omstreeks 8 uren des ochtends, toen het water zijn laagsten stand 
bereikt had, rees de zee op een ogenblik tot zulk een hoogte als bij den gewonen 
vloed. Slechts een paar minuten duurde deze buitengewoonen hoogen stand van het 
water en nam toen spoedig weder af. De visschersvaartuigen die op een niet 
geringen afstand van de zee op het slik droog stonden, waren ogenblikkelijk vlot. 
Daar de zee tamelijk kalm was en de wind stil was, is deze buitengewoon en spoedig 
rijzing van het water des te opmerkwaardiger en kan dus waarschijnlijk aan eene 
aardbeving toegeschreven worden, hoewel hier geenen schokken waargenomen 
zijn. 
Nadat Z.M. den Koning op Dingstagmiddag den 13de  maart van Rotterdam met de 
Bergsche Boot naar Tilburg was vertrokken, heeft Z.M. op dien avond eene bezetting 
op den borst gekregen, welke de dood ten gevolge heeft gehad op of in den nacht 
van Vrijdag op Zaterdagmorgen den 17 maart 1849. 
28 October heeft een verschrikkelijk ongeluk plaatsgehad met de stoomboot Jan van 
Arkel No. 2 bij het afvaren van ’s Hertogenbosch. Ten 7 uren sprong de stoomketel, 
welke ten gevolge heeft gehad van 10 menschen te kosten en…..zwaarder of ligter 
gewond.` 

1851 Zonsverduistering 28 July te Koningsbergen zoodat men met het blote oog zien kon 
Jupiter, Mars en Venus, het was gelijk eene zware avondschemering.  
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Brand in Sliedrecht  
 
Door Fred Stuij 
 
Blikseminslag op 16 juli in de zomer van het jaar 1900 was de oorzaak van een brand in 
wijk C. Deze keer uit het gemeentelijk archief van Sliedrecht een opgave van 
bijzonderheden rond deze brand. De beschrijving betreft een landbouwschuur en een 
landbouwerswoning.  
Een landbouwerswoning en een landbouwschuur opgetrokken van hout op stenen voet 
gedekt met pannen werden prooi van de vlammenzee. Eigenaar van beide opstallen was 
Rokus Smits die deze schuur verhuurd had aan Pieter Prins Ajz. Gevestigd op het adres 
Wijk C 105 en 105a (Kadastraal sectienummer 3672.) De waarde van de woning en schuur 
bedroeg te samen fl 8000,-  
 
De uiteindelijke schade werd als volgt vastgesteld: 
 
Aan beide panden bedroeg de schade fl. 3.945,- De vergoeding voor de inboedel bedroeg 
fl. 900,- Ook ging nog een voorraad hooi verloren met een waarde fl. 600,-alsmede bouw- 
en melkgereedschap ter waarde van fl. 230,- 
 
De staat houdende opgave van bijzonderheden, omtrent den op den 16e juli 1900 in de 
gemeente Sliedrecht is ondertekend door Burgemeester Ypey. 
 
De brand in 1900 was ongeveer ter hoogte van het huis waar advokaat Koppelaar vroeger 
zijn kantoor had (achter het huis in de cirkel). Daarnaast de rubbercentrale van Damsteeg. 
Op het latere nummer Wijk C105 bevond zich, volgens het telefoonboek uit 1959, drogisterij 
Nederveen. 
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Kerken naast (uit) de Nederlands Hervormde kerk 
 
Door Jan van Leeuwen 
 
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. 
 

Een opmerkelijke gebeurtenis 
Zondag  23  maart 2008 was er een opmerkelijke 
gebeurtenis in kerkelijk Sliedrecht in de Christelijke 
Gereformeerde Eben-Haezerkerk aan de Middeldiep-
straat. Wat is er gebeurd? 
 
Het kerkgebouw van de Gereformeerde gemeente in 
Giessendam is te klein. Deze kerk staat Buitendams en 
heet ook Eben-Haezer. Het aantal leden wat uit 
Sliedrecht daar te kerk gaat is groot genoeg om hier een 
gemeente te vormen, daarom zocht men naar een 
oplossing.  
 
De kerkenraad van de Chr. Geref. Eben-Haezer kerk stelt 
zijn gebouw ter beschikking. 
In de Chr. Geref. Eben-Haezerkerk aan de 
Middeldiepstraat worden WEER  kerkdiensten  
van de Geref. Gemeente gehouden. U ziet dat ik het 
woordje “weer” met hoofdletters schrijf, dit vraagt om 
nadere uitleg. 

 
Op zondag 20 oktober 1918 wordt kandidaat J. Vreugdenhil bevestigd als predikant van de 
Chr. Geref. Kerk te Sliedrecht. 
Zondagavond 21 augustus 1921 maakt ds. Vreugdenhil aan de gemeente bekend dat hij 
bedankt als lid van de Chr. Geref. Kerk Vanzelfsprekend is hij dan geen predikant meer in 
de Chr. Geref. Kerk. Een week later werd het duidelijk, hij ging over naar de Gereformeerde 
gemeente en werd daar beroepbaar gesteld. De kerkenraad volgde hem niet, slechts een 
klein deel van de gemeente ging dezelfde weg. 
 
Onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde gemeente van Giessendam werden in 
de hoepmakersschuur van J. Bot in wijk C  kerkdiensten gehouden.  Ds. Vreugdenhil 
vertrok naar het Zeeuwse Borssele. 
Op de classisvergadering van 22 februari 1922 te Rotterdam was een voorstel van de 
kerkenraad te Giessendam om het 'station' Sliedrecht als gemeente te institueren. Aan ds. 
J.R.van Oordt te Ridderkerk  werd opdracht gegeven hiervoor de benodigde stappen te 
zetten. Donderdag 30 maart 1922 van de instituering plaats. 
 
Intussen kwam de gemeente samen in een zaaltje onder de winkel van bloemist Vergeer. 
Dit was naast het Kantongerecht, nu het Sliedrechts museum. 
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Al spoedig deed de mogelijkheid voor om grond van de 
gemeente Sliedrecht te kopen op wat nu de “oude 
uitbreiding” heet. 
Het Sliedrechtse architecten- en ingenieursbureau A. 
Nieuwpoort en Kloosterhuis leverde een ontwerp. 
 
Woensdagavond 29 september 1926 werd de nieuwe 
kerk van de Gereformeerde gemeente aan de 
Middeldiepstraat in gebruik genomen. 
 
De eerste predikant werd ds. J. Overduin komende uit 
Werkendam. Woensdagavond 29 augustus 1929 werd 
ds. J. Overduin als eerste predikant van de 
Gereformeerde gemeente te Sliedrecht bevestigd door 
zijn broer ds. D.C. Overduin te Giessendam. 
 
De gebroeders Overduin kwamen in 1930 in een 
conflict met de landelijke leiding van de Geref. 
gemeente. (Op een later tijdstip wil ik 'proberen' daar 
nog eens inhoudelijk over te schrijven). 

 
Het gevolg van deze gebeurtenissen was dat op 22 februari 1930 de Geref. Gemeente zich 
in zijn geheel onttrekt aan het kerkverband. De nieuwe naam werd Geref. Gemeente in 
Hersteld Verband. Tot 25 januari 1962 heeft het deze naam gedragen.  
Sindsdien behoort deze gemeente aan de  Middeldiepstraat tot het kerverband van de Chr. 
Geref. Kerken. 
 
Een opmerkelijke gebeurtenis schreef ik aan het begin. 
Het kerkgebouw aan de Middeldiepstraat 31 is in 1926 gebouwd ten behoeve van de 
Gereformeerde gemeente.  
Van 1930 t/m 1962  Gereformeerde gemeente in Hersteld Verband. 
Sinds 25 januari 1962  behoort deze gemeente bij de Chr. Geref. Kerken. 
 
In 2008 geeft de Chr. Geref. Kerk Eben-Haezer aan de Gereformeerde gemeente 
gelegenheid het kerkgebouw te gebruiken voor hun diensten. 
In het gebouw, ooit gebouwd als Gereformeerde gemeente, worden na 82 jaar weer 
diensten gehouden van dit kerkverband. 
Ik vond het een opmerkelijke gebeurtenis . . .  in de historie van kerkelijk Sliedrecht. 
 
 
 
Opmerkingen/aanvullingen altijd welkom, tel 0184 - 416511 / e-mail: leewin@kpnplanet.nl 
 
 
 
Bronvermelding: 
Zijn wond'ren en gedachtenis. 
Chr. Geref.kerk (Centum)  1894 - 1994 
Begeven noch verlaten 
Chr. Geref.kerk Eben-Haezer. 1922 – 2002 
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Wedervaringen van een linecrosser 
 
Onze vlucht uit  “Bezet Gebied” 

 
Geschreven door een Linecrosser uit Sliedrecht / 1946 

 
Na een paar zenuwachtige dagen van 
afwachten op het sein: “Zo laat, en daar en daar 
verschijnen”, kwam eindelijk het moment. 
Vrijdagmiddag d.d. 17 februari 1945, na een 
tocht te hebben gemaakt naar Hello voor 1 mud 
aardappels, kwamen we bij mijn broer aan en 
kreeg ik eindelijk te horen: “Je moet vanavond 
zorgen, dat je circa half zeven daar en daar bent 
voor het vertrek, maar zorg, dat je ongeveer half 
zes hier bent, opdat je hier eerst kunt eten voor 

jullie starten moeten.” Het menu luidde voor deze feestdag “Pannenkoeken”, wat in deze 
schaarse tijd inderdaad een feestmaal mocht heten. 
 
Dus natuurlijk direct de aardappels naar huis gebracht en zonder dat het voor mijn ouders 
en verloofde te veel argwaan wekte, mijn koffertje gepakt met het smoesje, dat ik voor een 
week bij mijn broer zou gaan logeren, daar het thuis zo schraal was met eten en wij “nogal 
iets konden verzetten.” 
Het pakken van mijn kleren is na vele smoesjes bijzonder goed geslaagd. Mijn moeder en 
verloofde waren alleen in de kamer, maar vader was nog op ziekenbezoek en het was 
reeds half zes geworden. Ja, ik kon het toch niet over mijn hart verkrijgen weg te gaan 
zonder mijn vader nog gezien te hebben, want wie weet hoe lang het zou duren alvorens ik 
hem weer terug zou zien. 
Gelukkig, even half zes kwam vader thuis. We hebben toen nog even gepraat; ik stond al 
te popelen, daar het reeds 10 minuten later was dan de afgesproken tijd.  
Na gewoon afscheid genomen te hebben, gingen wij, mijn verloofde en ik, naar mijn broer. 
 
Ja, natuurlijk was ik te laat voor de bruine bonen en genoemde pannenkoeken, doch ik had 
toch niet veel trek, daar ik ’s middags in Peursum op de terugtocht met de aardappels een 
flinke portie hutspot had gegeten en natuurlijk het beetje zenuwen de trek ook niet 
bevorderde. 
 
Na afscheid genomen te hebben van mijn verloofde, die wel merkte, dat er iets aan de 
hand was, doch niet wist wat, daar wij alles strikt geheim moesten houden, wat mij wel erg 
aan het hart ging, begon ik eindelijk aan mijn galgenmaal in bezet gebied.  
 
We waren met z’n drieën voor de oversteek, te weten mijn broer Piet, Jan en mijn 
persoontje. Om 20 minuten over 6 moest mijn broer Piet als eerste op stap naar de 
afgesproken verzamelplaats, waar de laatste instructies gegeven zouden worden. 
Om 25 minuten over 6 vertrok ik, na mijn oudste broer de hand gedrukt te hebben en weer 
vijf minuten later, dus om half zeven vertrok Jan met mijn schoonzuster, die ons uitgeleide 
mocht doen. 
 
Na aankomst op het punt van verzameling werden ons instructies gegeven voor de 
overtocht en kregen we pas te horen, hoe alles in zijn werk zou gaan en welke route wij 
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zouden volgen. Toevallig was het de route, welke mijn broer en ik ook in het hoofd hadden, 
daar wij het positieve plan gemaakt hadden om met onze kano de tocht te ondernemen. 
Het was nog tamelijk licht, dus moesten wij nog wachten tot half acht. Eindelijk kwam het 
sein om naar de waterkant te gaan, natuurlijk niet allen tegelijk, doch één voor één. We 
namen afscheid van de mensen, die voor de organisatie hadden zorg gedragen en 
kwamen aan de rivieroever, waar de boot nog opgetakeld hing. 
Wij waren met 11 man en zouden met dat ene bootje over de Merwede gezet worden en 
zouden later met twee boten de grote tocht ondernemen. 
Wij kenden elkaar voor het grootste deel in het geheel niet, alleen werden wij bij de 
voornaam aan elkaar voorgesteld.  
 
Na circa 10 minuten werd de boot te water gelaten. Het maantje was helder en geen wolk 
vertoonde zich aan de hemel. Wij stonden tegen een muur om ons zoveel mogelijk schuil 
te houden, daar het feitelijk wat al te licht was.r passeerde nog een grote stoomboot over 
de rivier, waarop we nog even moesten wachten. Nogmaals afscheid nemen van alle 
bekenden, die bij het vertrek aanwezig waren en daar gingen we met onze koffertjes en 
tassen. 
 

De tocht begon!! 
Zonder incident kwamen we aan de 
overzijde van de Merwede. We 
gingen, daar het erg hoog water 
was, links langs de grote krib van de 
Helsloot op de Helsluis aan, maar 
dat liep mis, daar de krib en de dijk 
geheel onder water stonden en wij 
dus niet uit konden stappen. Het 
werd tussen het riet op ’t laatst zo 
ondiep, dat we omhoog voeren en 
met geen mogelijkheid aan de wal 
konden komen. 
Het was pech, daar we nog slechts 
enkele meters van een dijk af waren. 
Er werd besloten terug te gaan en 
om de krib heen te varen, daar wij 
bang waren niet over deze strekdam 
heen te kunnen. We zijn na veel 
getob, daar de boot telkens weer de 
grond raakte, een eindje terug-
gevaren en kwamen toen weer in 
breder water. We besloten om toch 

eens te proberen, of we over de krib heen zouden kunnen komen, en jawel, dat lukte. 
Anders waren we genoodzaakt geweest enkele honderden meters terug te roeien tot aan 
de Merwede, om zodoende om de krib heen in de Helsloot te komen. Nu waren we gauw 
vlak voor de Helsluis, waar we op de rechteroever aan wal gingen, wat geen moeilijkheden 
gaf door het hoge water. Van hier gingen we tippelend in “ganzenmars” naar ons eigenlijke 
uitgangspunt, een boerderij aan het Wantij, terwijl onze overzetters met hun vlet 
huiswaarts keerden. 
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De stemming was opperbest, zenuwen waren bij de meesten oogsziens niet aanwezig. Na 
een flinke wandeling over het dijkje langs Helsloot en Wantij, waar vele kuilen en putten, 
door de Moffen gemaakt, nogal eens moeilijkheden veroorzaakten, kregen we de boerderij 
in zicht. Hier moesten we even zoeken naar een ingang. We strompelden om de boerderij 
heen. Het terrein was niet bijzonder mooi voor een voetganger, vooral in deze schemering. 
We zagen door een raam wat licht en bespeurden daarnaast een deur. 
Op ons kloppen werd deze iets geopend. Het ons opgegeven wachtwoord werd gewisseld 
en met in dergelijke omstandigheden noodzakelijke formaliteiten en omzichtigheid werd de 
poort naar de vrijheid voor ons geopend. We kwamen in de spaarzaam verlichte schuur en 
zagen schimmen van andere jongelui, waaronder twee dames, die evenals wij de gevaren, 
aan een dergelijke tocht verbonden, meenden te mogen riskeren.  
 
Toen we wat aan onze schemerige omgeving waren gewend, ontdekten we enkele 
bekenden en hielden ons, zoals ons was opgedragen, een beetje schuil, opdat zij ons niet 
zouden zien en herkennen. 
Tussen de koeien, die een aangename temperatuur in de schuur in stand hielden, werden 
de verdere plannen besproken en werd ons de indeling in de boten gegeven.  
Mijn broer en ik zouden in één boot met vier andere personen de tocht maken. Wim werd 
aangewezen als onze commandant, terwijl mijn broer en ik tot roeiers werden 
gebombardeerd. Wij waren geboren Sliedrechters, wat wil zeggen: bekend met het roeien 
en bekend met het vaarwater. Hieraan zou het vast niet liggen, als wij ons doel niet 
bereikten. 
 
Wim was gewapend. Dit was voor ons een hele geruststelling, achteraf gezien. 
Even voor het vertrek moesten we met ons zessen nog even bij de boer en boerin in de 
kamer komen. Er werd nog eens het één en ander besproken, terwijl we konden genieten 
van een heerlijk glas melk. De voornaamste afspraak was – en hiermee waren wij allen het 
ernstig eens – dat bij een eventuele aanval van de Moffen of aanhouding door dat tuig, wij 
ons in geen geval zouden overgeven en zouden zorgen, dat geen papieren in hun handen 
konden vallen. Wij wisten wat ons in zo’n geval boven het hoofd hing en vooral Wim wist 
zeker, dat hij voor de haaien zou zijn, wanneer hij in handen der Moffen zou vallen. Hij 
werd n.l. al drie maanden lang gezocht. Dus levend bij de Tommies of dood in handen der 
Moffen, voor ons was geen terug mogelijk. 
 
Zo werd het tijd voor ons vertrek en we namen zonder veel woorden, maar diep gevoeld 
afscheid van deze eenvoudige boerenfamilie, die bij nacht en ontij steeds in touw waren 
om goede landgenoten te helpen en die ten koste van hun nachtrust hun leven en goed op 
het spel zetten. Mensen om nimmer te vergeten . . .  

(wordt vervolg) 

 
 
L.H. Kuipers 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewerkt door Ina van ’t Verlaat-de Goeij 
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Uit de oude doos . . . 
 

 

 
 
 
 
 

Wie kan ons helpen met deze nota? 
 

Waar was deze winkel gevestigd? 
 

Wie was deze koopster? 
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Hoe is het mogelijk! 
 
Belevenissen van de familie van den Herik  in Nederlands Indië  
 

Door Bartha Nieuwkoop-Maat 
 

Dit verhaal gaat over Sebastiana van den Herik. Via het tijdschrift 
“Terdege” en Nel Boer hebben we elkaar na ruim 60 jaar weer 
ontmoet. 
 
Aangezien haar vader Piet een echte Sliedrechtse baggeraar was, 
stond haar wiegje in Cadiz. Door de Spaanse Revolutie moest het 
gezin in 1936 naar Nederland vluchten. 
Gelukkig vond haar vader werk in Nederlands Indië. Op het eiland 
Banka werd hij machinist op een tinbaggermolen. 
Net als alle baggeraars woonden ze waar de molen lag (soms twee). 

Nooit in een stad dus met altijd weinig Nederlandse gezinnen. Elke familie moest vaak 
verhuizen. Dat was niet altijd leuk, vooral niet voor de kinderen. 
 
In 1941 werden ze gevangen genomen. De 
mannen waren al weg gevoerd. Zij werden in 
een bewaakte wijk van de marinestad 
Soerabaja bij vreemden ondergebracht. Dat 
deed men tot alle huizen vol waren. 
Een jaar later gingen ze op transport in een 
geblindeerde trein. Toen de trein eindelijk 
stopte, moest er nog een paar kilometer 
gelopen worden om te eindigen bij een mooi 
groot klooster. 
 
Sinds 2005 weten ze dat er nog twee 
Sliedrechtse gezinnen in het klooster 
verbleven, n.l. mevrouw Spek met haar dochter en mevrouw Maat met twee dochters.  
Ze hebben elkaar in het klooster nooit gezien of zelfs geen naam horen noemen. 
 
In 1946 pas kwam het hele gezin Van den Herik naar Sliedrecht terug. Natuurlijk moesten 
ze bij één van de grootouders inwonen. 
Tussen 1947 en 1950 verbleef het gezin weer in Nederlands Indië. Arie was in Sliedrecht 
achtergebleven. Toen het te gevaarlijk werd kwam het gezin weer naar Nederland. Ze 
kregen een houten huis in de Wilgenhof. De familie J. Buizert woonde er in een 
woonwagen. 
 
De ouders zijn inmiddels overleden en de drie kinderen Arie, Annie en Sebastiana wonen 
elders. Arie verzamelt verhalen en foto’s van alle baggermolens die op Banka gebaggerd 
hebben. Sebastiana is inmiddels weer een goede vriendin geworden. We komen bij elkaar 
of bellen en schrijven. 
Grappig is dat mijn beste vriendin, Elisabeth (Bets) Buizert, een nicht is van Sebastiana.  
Jan Buizert en mevrouw Van den Herik waren broer en zus. 
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Rietdekkers van Giessendam  
 
Riet en wilgenhout zijn in deze waterrijke streek altijd ruim voorradig geweest. Vandaar ook 
dat de eerste bewoners van de Alblasserwaard hun hutjes bouwden van slieten en riet. 
Deze hutjes werden steeds verbeterd en zo ontstonden de rietenbuurten in Den Bout en 
langs het Kanaal van Steenenhoek. De daken en de constructies werden verbeterd. En hier 
ergens is het beroep rietdekker ontstaan. Riet werd in eerste instantie plat op het dak 
gelegd in één dikke laag. Later ging men het binden en met de stoppels naar beneden laag 
voor laag vastbinden en schuin opkloppen. Een laag riet wordt op de riet(pan)latten 
uitgespreid waarna er een garde over gelegd wordt. En vervolgens om de panlat en de 
garde stevig vast gebonden. Dit steeds weer herhalend bereikt men de nok. De 
nokafwerking wordt hier gedaan met gebakken rietvorsten. In andere streken werden 

plaggen, vlechtwerk van stro of cement gebruikt. Het 
binden gebeurde heel vroeger met zgn. ropen, samen 
gedraaide biezen, waarmee het riet op het dak werd 
vast “genaaid”. Hiervoor waren twee mensen nodig 
één binnen en één buiten. Later werd het binden 
gedaan met wilgenteen en weer later met ijzerdraad. 
Met een goot en een naald werd de teen of de draad 
onder de panlat door gehaald en aan de bovenkant op 
de garde vastgezet. De garde bestond ook lange tijd 
uit een wilgenlat en werd later vervangen door een 
dikke ijzerdraad.  
Mijn overgrootvader, Paulus Boer geboren in 1863 in 
Gouderak (bij Gouda), zoon van rietdekker Pieter Boer 
(1830), kwam in 1888 naar Hendrik Ido Ambacht. Hij 

werd daar klompenmakersknecht.  Hij trouwde daar met Adriana van der Leer, de dochter 
van de klompenmakersbaas, die toen al overleden was, en zette het bedrijf voort. Op 11 
maart 1898 komen ze met het hele gezin 
naar Giessendam en werd hij ingeschreven 
als rietdekker. Ze kregen vier kinderen: 
Jacoba Batje geboren 11 juni 1892, 
winkelierster  in Giessendam; Janna 
Hendrika geboren 10 augustus 1893, zij 
trouwde met Jacob Verhoeven politieagent in 
Sliedrecht; Pieter, mijn opa, geboren 22 
augustus 1895. Allen zijn geboren in Hendrik 
Ido Ambacht. Op 29 maart 1902 werd het 
vierde kind geboren, Gijsje. Zij trouwde met 
Willem den Breejen, schilder. In 1906  kwam 
zijn 90 jarige stief- grootmoeder Aaltje van 
Offeren bij ze inwonen. Zij was vijf keer 
getrouwd geweest. Een daarvan was Paulus 
Knor. de opa waar hij ook naar vernoemd 
was, de vader van zijn moeder. Paulus kocht 
in 1907 het huis en erf, Buitendams 443 en 
hier is het bedrijf dan ook bijna 90 jaar 
gevestigd geweest. Pau Boer overleed 9 
november 1937. Nadat opa, Pieter Boer, in 
1918 uit militaire dienst kwam, zetten ze het 
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bedrijf “voor gezamenlijke rekening” voort onder de naam P. Boer en Zn. Hij had toen 3 jaar 
in dienst gezeten tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918. Hij was ingekwartierd bij Lau 
Cornelisse in Serooskerke op Walcheren en heeft in die periode veel houtsnijwerk gemaakt. 
Hij trouwde 31 mei 1919 met Gijsje Visser uit Sliedrecht. De schuur van het ouderlijk huis 
werd ongebouwd tot woning en daar hebben ze hun hele leven gewoond. Ze kregen vier 
kinderen waarvan er drie vroeg zijn overleden. De oudste was mijn vader, Paulus (Pau, 
naar zijn opa vernoemd), geboren 30 juni 1920; nummer twee was Marina (Rina) geboren 
22-07-1922. Zij trouwde met Marius Boogaard; Adriana (Adri) geboren 15 november 1924. 
Zij overleed op zeven jarige leeftijd aan hersenvlies ontsteking; Maria (Rie) geboren 1 
februari 1929. Zij overleed 23 januari 1947 (18 jaar) aan gewrichtsreuma. Opa kreeg in 
1959 een hartaanval en mocht het dak niet meer op. Hij maakte toen rietmatten op de 

zolder van de schuur en legde materiaal en gereedschap 
gereed voor de volgende dag.  
Vanaf die tijd ging pa alleen op karwei. Hij was inmiddels 
getrouwd met Janna Lemmen uit Sliedrecht en ze hadden 
drie kinderen: Ria 1949, Janneke 1950 en ik (Piet), 1955. 
In 1965 werd Paula geboren. Opa had het huis en terrein 
geërfd toen zijn moeder overleed. En pa kreeg in 1973 het 
eigendom weer van opa.  
Hun rayon, zoals ze dat altijd noemden, liep vanaf Den 
Bout in Hardinxveld via de rivierdijk over Giessendam en 
Sliedrecht naar de Hoek in Papendrecht. En Giessen-
Oudekerk vanaf de toren tot de Dam in Giessendam. Ook 
Wijngaarden behoorde gedeeltelijk tot hun werkgebied. 
Deze klussen bereikten ze meestal op de fiets, soms door 
het weiland of graskade (Wijngaarden) of lopend met de 
kruiwagen. Zo liepen ze samen met twee kruiwagens 
soms tot voorbij Baanhoek. Bij de Boslaan werd altijd even 
uitgerust. Later schafte pa een bakfiets aan en ging het 
vervoer van materialen gemakkelijker. Ook had hij 

inmiddels een bromfiets aangeschaft en de bakfiets werd omgeruild voor een 
gemotoriseerde vorm. Bij grote klussen werd vaak de hulp ingeroepen van collega 
rietdekkers. Andersom hielpen ze de collega’s weer met een grotere klus. Directe contacten 
op dit vlak waren: Job Versluis uit Giessenburg; Kees Zanen uit Hoornaar; Ad van der Sijde 
uit Dubbeldam. In de laatste jaren deed pa veel samen met Jan van Mourik uit Groot-
Ammers en Kees van Kleef uit Meerkerk. Met Ad van der Sijde deed hij veel werk in 
Dordrecht, o.a. de villa’s aan de Oranjelaan. Met Kees Zanen en Job Versluis deden ze 
grote klussen voornamelijk langs de 
Giessen. Ook Papendrecht had vroeger 
zijn eigen rietdekker, Piet Korporaal, 
geboren 18 februari 1881 te 
Papendrecht. Deze woonde aan de 
Hogendijk in de buurt van Piet van 
Hemert. Hij vertrok in 1934 uit 
Papendrecht en opa nam waarschijnlijk 
zijn klanten over. Hardinxveld had heel 
vroeger ook zijn eigen rietdekker: Coen 
de Waal van Dijk. Geboren 9 september 
1862 te Hardinxveld. Hij overleed 9-12-
1926 en had geen opvolger dus de 
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klanten kwamen naar opa en Marinus Verbaan. Marinus Verbaan was een zoon van 
Gijsbert Verbaan en Adriana van Amersfoort. Hij was geboren 21-2-1884 in een gezin van 
14 kinderen waarvan hij als enige volwassen werd. Zijn vader was rietdekker, maar 
overleed 1893 toen Marinus 9 jaar oud was. Zijn moeder wilde dat hij ook rietdekker werd 
en het bedrijf voortzette. Zij vroeg aan opa Pau Boer of hij hem het vak wilde leren. En zo 
werd Marinus knecht samen met opa Pieter. Later werkte hij voor zichzelf. Misschien is dit 
de reden waarom Paulus boer in 1898 uit Hendrik Ido Ambacht naar Giessendam kwam. 
Marinus werd in 1898 veertien jaar en kwam toen van school. 
Het riet werd betrokken van Janus Machielse uit Heukelum. Deze kwam, wanneer hij weer 
wat riet gereed had staan, meestal op zaterdag of zondag, lopend uit Heukelum om bij opa 
en oma op de koffie te komen en dan gelijk te vertellen dat hij weer riet gereed had staan. 
Hij liep daarna door naar Dordrecht, naar zijn zus en ging dezelfde dag nog terug naar 
Heukelum. Het riet werd dan vaak zaterdags opgehaald met een vrachtwagen van A. 
Nomen en bij de klant of thuis gelost. Ik mocht dan als kleine jongen mee. Ook Prosman uit 

Gouderak leverde riet. Dit riet werd meestal 
per schip van  Arie Kamsteeg in Buitendams 
afgeleverd. Prosman kwam dan persoonlijk 
afrekenen. Later werd riet betrokken van 
Kranendonk uit Puttershoek en de laatste 
jaren van Brasjen uit Heerde. Ook van kleine 
plaatselijke leveranciers werd riet en teen 
betrokken. O.a. van Boogaard uit Sliedrecht, 
Dubbeldam uit Schelluinen, Huig de Graaf 
uit Papendrecht en L. de Borst voor latten en 
band(teen). In de crisisjaren was het voor de 
rietdekker ook geen pretje. Klanten 

betaalden pas laat of soms geheel niet. Sommigen betaalden in natura, kaas e.d. Anderen 
moesten de spaarpotten van de kinderen aanspreken om de rekening te betalen. In de 
jaren zestig was het weer een slechte tijd. Alles wat oud was, werd gesloopt, en 
rietendaken waren uit  de tijd. Vooral in Sliedrecht en Papendrecht is veel gesloopt. 
Sommige gemeenten gaven zelfs subsidie om golfplaten over het rietendak te leggen. Zo 
veranderde een mooie oude boerderij in een gedrocht met golfplaten dak. Pa kon zich daar 
veel later nog kwaad om maken. Ik heb altijd het idee gehad om rietdekker te worden, maar 
in 1970 toen ik van school, kwam was het tij nog niet gekeerd en ik ging ergens anders 
werken. En zo was pa zijn opvolger voor goed kwijt. Toen pa 65 werd ging hij het rustiger 
aandoen en deed alleen de klusjes in de buurt en bij vaste klanten. Pa werd in 1988 
suppoost bij het nieuwe museum “De Koperen Knop” in Hardinxveld-Giessendam en deed 
vele jaren dienst. Per 31-12-1991 werd het bedrijf officieel opgeheven. Paulus Boer 
overleed 21 maart 2007.  
 
Ik was inmiddels begonnen de wetenswaardigheden van het bedrijf en de familie op te 
schrijven en vast te leggen voor het nageslacht. Hij heeft mij, zelfs op zijn ziekbed, nog veel 
verteld over klanten en gebeurtenissen. Ook heb ik al veel gegevens van de Historische 
verenigingen gekregen. Maar heeft u foto’s, verhalen of andere informatie over mijn 
overgrootvader, opa en vader of andere rietdekkers in de streek, zou u mij dat dan willen 
mailen, schrijven of vertellen? Bij voorbaat dank. 
 
 
Piet Boer,Rijnstraat 5,3371ST Hardinxveld-Giessendam  
0184 – 616464 / piet.boer@zonnet.nl  
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Voorgoed vastgelegd “Papieren behoud” voor het Atelier 
 
Door: drs. L.H. van der Meule, bouwhistoricus 
 
Inleiding 
Het zijn de èchte zorgenkinderen onder het monumentenbestand: de middencategorie. Vrij 
vertaald: te mooi, te leuk of  te interessant om te slopen en tegelijkertijd toch ook weer nèt 
niet belangrijk genoeg om koste wat het kost overeind te houden. In rapportcijfers: de zes-
minnetjes onder onze oude gebouwen. Over een 'twee' of 'drie' zijn we het allemaal eens: 
opruimen die narigheid. Over een 'acht' of een 'negen' ook: afblijven!! Maar die midden-
categorie geeft veelal het meeste aanleiding tot meningsverschillen en discussies. 
 
Hier aan de dijk in Sliedrecht staat schuin tegenover de kerk zo'n oud huis, dat de 
gemoederen tot in de gemeentelijke monumentencommissie aan toe toch zeker enkele 
jaren behoorlijk heeft bezig gehouden.  
Kerkbuurt 154, in de volksmond beter bekend als het Atelier lijkt bijvoorbeeld zo'n prima 
plek van samenkomst voor de zeer actieve historische vereniging, die dan ook in eerste 
instantie warm voorstander is van behoud, restauratie en herbestemming. Maar dat gaat 
wel het nodige kosten en noch voor de vereniging, noch voor de Sliedrechtse 
gemeenschap, lees; de gemeente, zijn die middelen op te brengen. 
 
Dan is er ook nog eens de steeds toenemende vraag naar (medische of psychische) zorg. 
Zorginstelling De Grote Rivieren wil haar mogelijkheden en faciliteiten voor de plaatselijke 
en regionale bevolking uitbreiden en aanpassen aan de eisen des tijds. Dat vraagt om 
vergroting van het gebouwenbestand binnen de gemeentegrens van Sliedrecht.  
Om versnippering en spreiding te voorkomen, met alle nadelige gevolgen van dien voor de 
organisatie zelf en de zorgconsumenten, wil men de nieuwbouwplannen op of direct naast 
het eigen terrein verwezenlijken. De Grote Rivieren verwerft daartoe ook het Atelier met 
omliggende gronden.  
 
Eerst wordt nog gekeken of enkele van de (nieuwe) zorgfuncties onder te brengen zijn in 
het voormalig woonhuis, maar dat blijkt niet mogelijk. Het is er gewoon veel te klein voor.  
Als laatste optie wordt nog overwogen alleen de voorgevel op te nemen in de nieuwbouw. 
Dit blijkt echter qua vormgeving zoveel problemen met zich mee te brengen èn een tamelijk 
voorspelbaar onbevredigend eindresultaat voor alle betrokkenen, dat ook hiervan wordt 
afgezien. (Illustratie 1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustratie 1 
Kerkbuurt 154,  
Sliedrecht de voorgevel aan de dijk,  
onlangs pogingen daartoe ondernomen,  
toch niet goed inpasbaar in de nieuwbouw 
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Wel geeft de Grote Rvieren aan, aanzienlijke middelen ter beschikking te willen stellen voor 
bijvoorbeeld een betrouwbare herbouw elders binnen de gemeente. Een Sliedrechts 
ondernemer heeft zich hiertoe al aangemeld. 
Daar die herbouwoperatie toch nog met de nodige onzekerheid omkleed is, wordt als 'schot 
voor de boeg' gekozen voor het zo nauwkeurig mogelijk vastleggen van uiterlijk en indeling 
van Kerkbuurt 154 in foto, tekening en geschrift. De Grote Rivieren werkt hier in de persoon 
van de heer A. Dijkhuizen van ganser harte aan mee.  

 
Zo wordt voorkomen dat - indien 
het van herbouw onverhoopt toch 
niet mag komen - deze zes-min 
met al te stille trom verdwijnt en 
voorgoed zijn plaats in de 
geschiedenis van dorp en streek 
verliest. Het hierna volgende 
rapport houdt tot in lengte van 
dagen op papier de herinnering 
aan het Atelier levend. Ook dat is 
monumentenzorg! (Illustratie 2) 
 
 
 

Illustratie 2 
Voorgoed vastgelegd weliswaar in de nadagen in samenhang met Sliedrechts oudste monument 

 
Doelstelling onderzoek 
Zoals hierboven al aangegeven is het hoofddoel van het onderzoek en meer nog van deze 
rapportage, om het verloren gaan van historische kennis, voor de Sliedrechtse bevolking 
over de bebouwde omgeving op deze plaats, te voorkomen. 
Maar de verkenning dient ook nog twee andere doelen. Tegelijkertijd kon tijdens het 
onderzoek worden bekeken of hier inderdaad wel sprake was van een pand uit de 
middencategorie. De criteria, die destijds de gemeentelijke monumentencommissie hebben 
bewogen het pand niet als gemeentelijk monument aan te merken konden opnieuw en 
diepgaander tegen het licht worden gehouden. 
Als derde onderdeel van het onderzoek kan de 
bouwgeschiedenis in engere zin van dit betrekkelijk jonge 
pand gelden. Het is voor Sliedrechtse maatstaven van 
aanzienlijke ouderdom - waarover hieronder meer - maar 
meer landelijk gezien behoort het toch tot de groep van de 
jongere monumenten. Desalniettemin heeft het schrijver 
dezes weer verbaasd wat er dan toch nog veranderd, 
toegevoegd en verwijderd is in de betrekkelijk korte tijd dat dit 
pand aan de dijk heeft gestaan.  
Al met al een aantrekkelijk pakket vragen waarmee de 
onderzoeker door de Grote Rivieren op pad is gestuurd en - 
ter beoordeling van de lezer - hopelijk ook met interessante 
uitkomsten. (Illustratie 3) 
 
Illustratie 3 
De sierlijk vormgegeven schouw in de voorzijkamer, maar heeft die daar 
altijd gestaan? (de rolmaat geeft inclusief magazijn 1 meter aan) 



 “Over…Sliedrecht” 

 December 2008 48

Opzet onderzoek 
Met medewerking van gemeente en eigenaar/opdrachtgever is het pand op 8 en 9 februari 
2005 gefotografeerd, opgemeten en onderzocht. Op die plaatsen waar dit nodig en van 
toepassing was werd licht destructief onderzoek verricht door het verwijderen van pleister, 
wandbespanning of verflagen. Of er sprake is van toeval of geluk valt niet meer vast te 
stellen, maar het 'zwaarder destructief onderzoek', zoals al eerder uitgevoerd door de 
Sliedrechtse jeugd in de kleine uurtjes, heeft wonderwel de ècht belangrijke gegevens en 
onderdelen vrijwel ontzien.  
Door het geringe tijdsbestek waarin een en ander moest gebeuren is niet alles in detail 
opgemeten. Als voorschot op de demontage ten behoeve van de eventuele herbouw is 
volstaan met het formuleren van een schriftelijk vooradvies op donderdag 10 februari ten 
behoeve van die demontage. (Zie: Bijlage II)  
 
Bijlage II: Advies sloop Kerkbuurt 154, Sliedrecht, Het Atelier 
 
Waarom sloop? 
Kerkbuurt 154 te Sliedrecht, in de kern van het oude dorp schuin tegenover de  NH Dorpskerk gelegen zal 
worden gesloopt. Die sloop is inmiddels onafwendbaar geworden en wel om de volgende redenen: 
de locatie van het gebouw moet gaan dienen voor nieuwbouw voor een grote zorginstelling, de functies, onder 
te brengen in die nieuwbouw, kunnen onmogelijk worden ondergebracht in het oude gebouw.  
Het gebouw verkeert al tijden door langdurige leegstand in zeer zorgwekkende staat van onderhoud.  
Voor een grootscheepse restauratie ontbreken de middelen mede, alweer, doordat daarna het gebouw voor 
de huidige eigenaar niet te hergebruiken zou zijn.  
Het door ondergetekende uitgevoerde bouwhistorische onderzoek heeft weliswaar wel enkele,  maar geen 
doorslaggevende monumentwaarden aan het licht gebracht, die alsnog  plaatsing op de gemeentelijke - laat 
staan de rijkslijst - zouden rechtvaardigen, maw een dwingende beschermingsgrond ontbreekt. (Zie hiervoor 
uitgebreider de eindrapportage, die binnen 14 dagen à drie weken verschijnt) 
Wel heeft het gebouw een zekere historische waarde, hetgeen tot het 'papieren behoud' dmv 
bovengenoemde eindrapportage heeft geleid...maar er is misschien zelfs nog meer mogelijk. 
 
Sloop of demontage? 
Daar de onafwendbare sloop van dit gebouw de gemoederen nogal bezig heeft gehouden de afgelopen 
maanden, om niet te zeggen jaren, stemt het vreugdevol dat zich een particulier ondernemer bereid heeft 
getoond te onderzoeken of herbouw op een andere locatie binnen de gemeentegrenzen van Sliedrecht 
mogelijk is. 
Een dergelijke herbouw is geen eenvoudige operatie. Wel strekt het de huidige eigenaar tot eer dat hij bereid 
is forse financiële steun aan een dergelijke operatie te verlenen. Het is zeker nog te vroeg om te juichen, maar 
een tweede stap in de goede richting kan zijn het zoveel mogelijk opnieuw gebruiken van de oorspronkelijke 
bouwmaterialen van het originele huis. 
De slopershamer en de -kogel zullen daarom niet vrijuit kunnen zwaaien; het accent zal moeten liggen op 
demontage en - voorlopig - opslag. 
 
Aansprakelijkheid 
Het hierna volgende advies beoogt geenszins een sloopadvies in technische, constructieve of 
planmatig/organisatorische zin te zijn. Het gaat hier om een louter historisch-materiële waardering van 
materialen en onderdelen, die de kwaliteit van de (eventuele) (her)nieuwbouw elders aan waarachtigheid en 
authenticiteit kunnen doen winnen. 
Deze waardering heeft kortheidshalve het karakter van een lijst, voor de motivatie: zie de eindrapportage. 
Dit in acht nemende accepteert schrijver dezes dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid in welke zin of strekking dan ook aangaande de veiligheid en gezondheid  voor kortere of 
langere termijn van de bij de sloop daadwerkelijk betrokkenen en zelfs derden tot en met passerende of 
toekijkende burgers aan toe. 
 
Die aansprakelijkheid berust geheel en al bij de uitvoerenden van de sloop, danwel degene die hiervoor 
eindverantwoordelijk is. 
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Belangrijke onderdelen en materialen 
Het eenvoudig vormgegeven tuinhek, waardevol want juist vanwege die vormgeving goed passend bij de 
voorgevel en het pand als geheel. Bewaren 
De stoepstenen van de entree. Bewaren 
De beplating van de plint inclusief de korte omzetting over de hoeken heen. Bewaren 
Het metselwerk van de voorgevel in gedemonteerde vorm (als losse stenen) of in zijn geheel. Bewaren 
De kroonlijst. In zijn geheel proberen zo onbeschadigd mogelijk te demonteren. Bewaren 
Het metselwerk van de zijgevels en achtergevel, is van betrekkelijk weinig waarde. Is het kostenneutraal nog 
opnieuw te gebruiken dan kan hieraan de voorkeur worden gegeven. 
De gedeeltelijke doorzetting van de kroonlijst als beëindiging van de zijgevels (en oorspronkelijk ook de 
achtergevel?). Bewaren 
Van de kap en houten uitbouwen daarop dienen, indien mogelijk de zwaardere kaphouten, (nokgording, 
spantbenen, balken en schoren) maw de hoofdstructuur indien mogelijk behouden te blijven. Desnoods een 
geheel kapspant achterhouden om betrouwbaar na te kunnen maken voor de herbouw. Bewaren 
De lichtere kaphouten en het beschot kunnen worden prijsgegeven. 
De betrekkelijk zeldzame Oegstgeester pannen zijn van wezenlijk belang voor het uiterlijk van dit huis. 
Bewaren 
 
Interieur 
De kelder bevat een eenvoudige maar karakteristieke betegeling. Bewaren 
Ook de halfronde deuren met beslag en al. Bewaren 
De keldergewelven in gedemonteerde vorm (balken en stenen) en indien met name de conditie van de balken 
dit rechtvaardigt: Bewaren 
(Op het moment van schrijven is natuurlijk niet alleen de herbouw nog grotendeels onzeker en daarbinnen het 
terugbrengen van een kelder in welke vorm of grootte dan ook, maar uitgegaan wordt van een streven naar zo 
groot mogelijke authenticiteit.) 
In de oostelijke (linker) voorkamer bevindt zich een kleine maar karakteristieke schouw, waarvan sommige 
natuurstenen onderdelen nog geheel aanwezig zijn, maar ook enkele grotere brokstukken die voor het 
vervaardigen van goede replica's van wezenlijk belang zijn waar het vorm, oppervlakteafwerking en profilering 
betreft. Bewaren 
De stucplafonds zijn weliswaar karakteristiek, maar door mij opgemeten en getekend/gefotografeerd, hun 
uitvoering, en staat van onderhoud maken behoud zelfs voor de herbouw minder urgent, mogen worden 
prijsgegeven. 
De grote schuiframen van de voorgevel, zo mogelijk in hun geheel bewaren, of anders tenminste een 
segment van de fijne binnenprofilering om dit betrouwbaar na te kunnen maken. Bewaren 
De voordeur, in zijn geheel zeer karakteristiek en volkomen passend in de voorgevel. Bewaren 
 
De deuromlijsting van een van de binnendeuren uitkomend op de grote westelijke (rechter) voorkamer kan als 
voorbeeld exemplaar dienen bij de herbouw. Bewaren 
De ongeschilderde grenen deur in de grote voorkamer, met sporen van bespanningsnagels en oorspronkelijke 
opschriften, verdient het minstens als historisch curiosum bewaard te blijven (opstelling in het Sliedrechts 
Museum?) Bewaren  
In de keuken bevinden zich verder - ongetwijfeld door de vele aanpassingen en veranderingen in de loop der 
jaren - geen waardevolle onderdelen meer. 
De houten keldertrap kan (eventueel verkort of verlengd) in de herbouw prima gebruikt worden. Bewaren 
De trap naar de zolder inclusief trapboom, een goed stuk timmermanswerk. Bewaren 
De binnenindeling van de zolder kan geheel worden prijsgegeven 
 
De houten achterbouw en gedeeltelijk, hoekige opbouw van de achterkap. 
Deze onderdelen zijn helaas door leegstand, verval, vandisme en brandstichting dermate achteruit gegaan 
dat  - uitgezonderd van enkele Oegstgeester pannen op de verticale vlakken als door een wonder gespaard 
gebleven - deze onderdelen als geheel verloren moeten worden beschouwd. In de herbouw zullen hier de niet 
minder wonderlijk door de heer A. Smit aan het licht gebrachte (oorspronkelijke?) bouwtekeningen nog goede 
diensten kunnen bewijzen. 
 
Leidschendam, 10 februari 2005 
 
Leo van der Meule 
bouwhistoricus 
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De onderdelen die in dit vooradvies als voorzichtig te demonteren zijn aangemerkt, zijn 
vanzelfsprekend niet allen opgemeten, zij blijven immers in materiële zin bewaard. Mocht er 
van de herbouw (helaas) niets terecht komen, dan kunnen deze onderdelen misschien 
worden overgedragen aan de historische vereniging voor de collectie van het Sliedrechts 
Museum. 
Voor de historische documenten is een apart hoofdstuk ingeruimd, enerzijds om redenen 
van duidelijkheid maar anderzijds ook omdat al het werk in het archief werd verricht door 
een ingezetene van de gemeente Sliedrecht èn - hoe kan het ook anders - enthousiast lid 
van de historische vereniging. We doelen hier natuurlijk op de heer A. (Arie) Smit, die 
schrijver dezes al voor een eerder onderzoek belangrijk ondersteunend materiaal 
aanleverde. Ook in dit project mag zijn bijdrage als doorslaggevend en zeer verhelderend 
worden aangemerkt en een woord van dank is dan ook volkomen op zijn plaats!  
(Illustratie 4) 
 

 
 

Illustratie 4: In het fraaie handschrift van de heer Smit: 
de oudste vermelding, zoals ter beschikking gesteld aan de auteur 

 
(Wordt vervolgd) 

 
 
Bronnen 
Belangrijkste bron: het pand zelf. 
Daarnaast materiaal, waaronder tekeningen, uit het archief Bouwen en Wonen en het Notarieel Archief van de gemeente 
Sliedrecht,  alsmede kaartmateriaal uit het Kadaster vanaf 1830. 
Gedrukte bron: facsimile-uitgave van de Kaart van Holland door Jacob Aertszn. Colom  4e druk 1681 blad 22 (eerste druk 
1639) redactie A.H. Sijmons en I.H. van Eeghen, Alphen ad Rijn 1990 
Topografische Atlas Zuid-Holland, schaal 1 : 25.000, Topografische Dienst Emmen 1993  
Literatuur: 
Haslinghuis, dr. E.J., Bouwkundige termen Verklarend woordenboek der westerse achitectuurgeschiedenis bewerking 
door Bosch-Kruimel, F.H.M. et. al. Utrecht/Antwerpen 1986 
Schuurman, A., L.A. Nizet en E.B. van de Garde, Jongere Bouwkunst en Stedebouw 1800-1945 Sliedrecht Monumenten 
Inventarisatie Project, Den Haag 1995  
Illustraties: 
De herkomst van de illustraties is zoveel mogelijk direct onder de illustratie vermeld. Waar dit niet is gebeurd zijn de 
illustraties vervaardigd door de auteur.   
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