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Van de voorzitter 
 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het alweer bijna zomer.  
Een heerlijke tijd voor velen onder u. Ook binnen de vereniging 
liggen de activiteiten nagenoeg stil. In september starten we weer 
allerlei activiteiten op.  
In de laatste nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen wat er zoal staat te 
gebeuren. 
 
Binnen het bestuur hebben zich wat wijzigingen voorgedaan.  
Bij de jaarvergadering bleek helaas dat Jo van Ooyen zijn 
bestuursfunctie om gezondheidsredenen moest opgeven. Jan van 

Leeuwen heeft zijn taken als secretaris overgedragen aan zijn opvolgster Macky van 
Leeuwen. Jan blijft wel als bestuurslid aan. Peter Bons is toegetreden tot het bestuur.  
Zo zijn en blijven we als bestuur op sterkte. 
 
Zelf heb ik anderhalf jaar geleden binnen het bestuur te kennen gegeven als voorzitter af te 
treden tijdens de jaarvergadering in 2010. Maar liefst 15 jaar heb ik dan met veel plezier 
een bijdrage mogen leveren aan de groei en bloei van onze vereniging. Daarmee ben ik 
ook de langstzittende voorzitter in de geschiedenis van de Historische Vereniging 
Sliedrecht. 
Mijn taak als samensteller van de periodiek heb ik al overgedragen aan Martine Visser.  
Het komende half jaar zal ik geleidelijk mijn taken gaan afbouwen c.q. overdragen. 
Vanzelfsprekend hoop ik in 2010 de voorzittershamer over te kunnen dragen aan een 
opvolger.  
Maar daar hoop ik u in de laatste periodiek van 2009 verder over te kunnen informeren. 
 
Verder kan ik u melden dat de werkgroepen van onze vereniging nog steeds zeer actief 
zijn. Zo is o.a. de hele fotocollectie in een mappensysteem ondergebracht. Door middel van 
een zeer duidelijk codesysteem zijn foto‟s snel en gemakkelijk te vinden.  
Ook is de database met foto‟s op onze website de 20.000 foto‟s gepasseerd. Op de website 
www.historie-sliedrecht.nl vindt u het Sliedrechts woordenboek dat u online kunt inkijken. 
Daarnaast wordt dagelijks gewerkt aan een genealogisch bestand van de gehele 
Alblasserwaard. Ruim 200.000 personen zijn ingevoerd en/of aan elkaar gekoppeld. 
 
Ik wens u een fijne zomer toe. 
 
Fred Stuij 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.historie-sliedrecht.nl/
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Van de redactiecommissie 
 
Met de vakantie voor de deur ontvangt u het periodiek. 
 
2 leden uit het bestuur, Peter Bons en Macky van Leeuwen, stellen zich voor. 
 
Bas Lissenburg schrijft over de geschiedenis van Sliedrecht Oorlogswinter 1944 en de 
geschiedenis  van het onderwijs ontbreekt ook niet. Deze keer de Henri Dunantschool. 
 
We gaan verder met het Beurtvadersgeslacht Huijzer en wedervaringen van een 
linecrosser, dit is voor beide het slot. 
 
Het drama van de Baanhoekbrug wordt beschreven door Ina, zo ook een schrijven van de 
40 baggeraars die hun eerste praktijkdiploma ontvingen, Dokter Pieter Langeveld en de 
huisnaaister. Weet u voldoende over BIJGELOOF? 
 
Fred is in de branden van Sliedrecht gedoken, deze keer komt het Kerkerak aan bod. 
 

Er is nieuws uit de werkgroep genealogie en een oproep van Cabaretgroep “Altijd Paraat”. 
 

Jan geeft u weer informatie over de Kerken naast (uit) de Nederlands Hervormde Kerk, 
deze maal de Gereformeerde kerk (nu de kerk hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat) 
 
M.K.B. schrijft over haar jeugdervaringen op het Kerkerak. 
 
Kees Holleman schrijft over de Bonkelaar, hij vraagt zich af of de nieuwe (voorlopige) naam 
“Bonkelaarstaete” een passende naam is. Lees zijn bevindingen. 
 
2 Reacties op de nota Kwakernaak uit de vorige periodiek. 
 
We gaan verder met het “papieren behoud van het Atelier”, (het huis tegenover de Grote 
Kerk). 
 
We sluiten af met een scan uit de eerste uitgave van onze periodiek februari 1984. 
 
Wilt u ook eens u verhaal kwijt over Sliedrecht en haar geschiedenis dan zijn uw verhalen 
van harte welkom. U kunt u verhalen aanleveren per e-mail of handgeschreven, ook met 
foto‟s zijn wij erg blij die uw verhaal ondersteunen. 
 
Wij wensen een ieder veel leesplezier  
en een fijne vakantie met goede thuis komst. 
 
 
 
De redactiecommissie: 
Ina van ‟t Verlaat-de Goeij 
Fred Stuij 
Jan van Leeuwen 
Martine Visser-van der Tak 
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Voorstellen Peter Bons 
       

De redactie heeft gevraagd iets over mijzelf te vertellen, 
zodat de leden weten wie en wat voor vlees er nu weer 
is toe getreden tot het bestuur. 
 
Mijn naam is Peter Bons, geboren op 2 mei 1953. 
Vlak na de watersnood van februari dus, op een ark 
gelegen in het Middeldiep. 
Als zoon van Piet Bons en Corrie Bons-Barendregt was 
ik de derde telg na twee zussen boven mij. (Anke en 
Marijke). 

Lang hebben wij daar niet gewoond, want in datzelfde jaar betrokken mijn ouders een 
woning aan de Dr. De Visserstraat. 
  
Lagere school genoot ik aan de overzijde van de straat, op de Ireneschool. 
De meeste indruk op mij maakte de dag dat er in ons dorp een zigeunerkoning werd 
begraven. Onder trommelbegeleiding trok de stoet voorbij onze school.  
Na de lagere school ging ik een technische opleiding op de Burg. Poppingschool volgen en  
aansluitend volgde ik de avond MTS, zodat er overdag gewerkt kon worden. 
Dit recept herhaalde zich steeds, zij het dat dit later steeds meer managementcursussen 
waren. 
 
Mijn werk verliep van de leerschool bij Lips Dordrecht naar de tekenkamer van De Groot in 
Zwijndrecht, waarna ik rond 1975 een ommezwaai richting de bouw maakte.  
Eerst als vertegenwoordiger bij Van Neerbos bouwmaterialen, later als verkoopleider. 
Vanaf 2000 ben ik vestigingsleider van CRH bouwmaterialen in Rhenen / Veenendaal  en 
maak daarnaast, als vast commissielid, deel uit van de landelijke inkooporganisatie van 
CRH.   
 
Over mijn vrouw, Lenny Bons, valt veel meer te vertellen. 
De meeste zullen haar kennen als de vrouw van de verf- en behangwinkel Noorland aan de 
Thorbeckelaan, het bedrijf van haar vader. 
Hoewel zij dit een groot aantal jaren heeft gedaan, is zij uiteindelijk toch weer in haar oude 
beroep van verpleegster teruggekeerd.  
Ons gezin bestaat uit een inmiddels getrouwde zoon, werkzaam in het Beatrixziekenhuis op 
de IC afdeling, alsmede een getrouwde dochter die werkzaam is als onderwijzeres op een 
lagere school in Papendrecht. 
Met onze aangetrouwde schoonzoon en schoondochter maken zij ons gezin kompleet.  
Volgens mij heeft u nu wel alle informatie te pakken omtrent onze gezinssamenstelling. 
 
Sliedrecht is ook mijn dorp en aan het verzoek om deel uit te maken van en bijdragen te 
leveren aan het wel en wee van onze Historische Vereniging heb ik dan ook gaarne gehoor 
willen geven, in de hoop dat ik iets mag toevoegen aan uw vereniging. 
 
Peter Bons 
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Voorstellen Macky van Leeuwen 
 
Ondanks het feit dat ik al een jaar in het bestuur zit, eerst als notuliste en vanaf de 
laatstgehouden ledenvergadering, als secretaresse, heb ik me nog niet voorgesteld. 
 
Ik ben Macky van Leeuwen-de Jong, getrouwd met Henk. 
Ik ben geboren in Sliedrecht, maar omdat ik daar geen huis kon krijgen, ben ik in 1975 naar 
Papendrecht verhuisd.  
 
Ik werk al ruim 42 jaar bij een bekende baggeraar, waar ik vanaf 1983 de functie van Office 
Manager bekleed. 
 
Mijn hobby‟s zijn: Nederlandse taal, internationale kruiswoordpuzzels oplossen, Sliedrechts 
dialect en niet te vergeten: fietsen, met name over de grens. Wij hebben al heel wat 
buitenlandse tochten gemaakt, voornamelijk in Duitsland, Oostenrijk en Italië. Deze foto is 
vorig jaar gemaakt tijdens een tocht in Italië, waar het 41 graden was, we een beetje 
verdwaald waren, maar gelukkig nog een overheerlijke sorbet konden bemachtigen. 
 
Het gekke is dat, wanneer ik in het Sliedrechts dialect schrijf, de zinnen gemakkelijker uit 
mijn “pen” vloeien dan in normaal Nederlands. 
 
Ik wens iedereen veel plezier bij de activiteiten van deze bijzondere vereniging. 
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De geschiedenis van Sliedrecht Oorlogswinter 1944 
 
Door Bas Lissenburg 

 
De geallieerde troepen landen op 6 juni 1944 in 
Normandië. Een enkeling in Sliedrecht weet via 
Radio Oranje het verheugende nieuws op te 
vangen. Geallieerde legers bevrijden in september 
1944 Noord-Brabant. „Dolle Dinsdag‟ breekt aan. 
Men rekent zich al bevrijd van het Duitse juk. 
Ondanks de gunstige berichten blijft Sliedrecht in 
bezet gebied liggen. De bevrijding is nog ver weg. 
De Biesbosch vormt de scheiding tussen het door 
de Duitsers bezette gebied en de bevrijders. Daden 
van verzet blijven, mede door een oproep van Radio 
Oranje, niet uit. In oktober 1944 wordt er springstof 
op de spoorlijn gevonden. Als represaille moeten 

mannelijke inwoners tot de leeftijd van 60 jaar, die in de dorpen langs de spoorlijn wonen, in 
ploegendienst dag en nacht wachtlopen om de spoorlijn te bewaken. 
 

Bombardement 
Zondag 15 oktober 1944 gaan de sirenes weer eens 
af. Geallieerde jagers zijn begonnen aan een aanval 
op een trein. Deze rijdt, met paarden, militairen en 
oorlogsmaterieel, aan Sliedrecht voorbij. De trein 
wordt vol onder vuur genomen. De locomotief komt 
tot stilstand bij het perron, de goederenwagons 
staan tot voorbij het Stationsplein. 's Middags volgt 
nog een bombardement. Niet alleen het station, 

maar ook de omgeving daarvan  wordt getroffen. Op de laatste twee woningen van de 
Stationsweg vallen bommen. Mannen van het Rode Kruis zetten zich met leeuwenmoed in 
om slachtoffers te redden. Voor de heer Jongsma komt de hulp te laat. Als hij onder het 
gevallen puin vandaan gehaald wordt, is hij al overleden. 
 

Van oktober 1944 tot Kerstmis 1944 worden 
er bij voortduring schoten gehoord. 
Gebieden ten zuiden van ons dorp, zoals De 
Biesbosch en Het Eiland van Dordt krijgen 
het zwaar te verduren. Een goed teken 
vormen de eindeloze rijen Duitsers die zich 
met hun resterende bezittingen, geladen op 
paard en wagen terugtrekken. Echter overal 
worden inwoners gedwongen tot 
inkwartiering van Duitse soldaten. 
De scholen liggen stil. Ook in deze 

gebouwen verblijven veel Duitse soldaten. Het Duitse leger kan van alles gebruiken. 
Fietsen,  paarden, dekens, bedden, enz. worden  gevorderd. 
 



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli 2009 6 

Koud  
Zeer koude wintermaanden breken aan. Bij Keizersveer wordt door de Duitsers de brug 
opgeblazen om de opmars van de geallieerden te stuiten. De rookwolken zijn vanuit 
Sliedrecht te zien. Twee weken later valt de elektriciteit uit en de gasvoorziening stagneert 
door gebrek aan kolen. Sliedrecht moet zich behelpen met kaarsen, olie- of carbidlampen. 
De voedselnood is hoog. Op 28 december 1944 wordt ook een centrale keuken geopend. 
Aan de bevolking wordt tegen inlevering van voedselbonnen een maaltijd verstrekt.  Door 
gebrek aan kolen varen de veerponten naar Dordrecht niet meer. Alleen per roeiboot is de 
stad nog bereikbaar. Een nijpend probleem voor patiënten en bezoekers van de 
ziekenhuizen! 

De voedselsituatie wordt kritiek, het 
broodrantsoen wordt tot 500 gram per week 
verlaagd. De kolen raken op, ook in Sliedrecht 
worden noodgedwongen veel bomen 
omgezaagd en gebruikt als brandhout in de 
kachel. In februari 1945 komen zelfs de 
suikerbieten op de bon! Op  23 april 1945 sluit 
de gaarkeuken door gebrek aan grondstoffen. 
De waterleiding werkt nog maar op halve 
kracht. Hier en daar worden pompen 
aangesloten op het grondwater. 
 
 

Toch weet men dat het einde van de oorlog nabij is.  Duitse VI en V2 raketten vliegen 
weliswaar  laag over, maar het zijn de laatste Duitse troeven in een verloren oorlog. 
Dagelijks is men dan ook bang, dat in Sliedrecht een 'misser' zal ontploffen. 
 

Op Nieuwjaarsdag is het mooi 
vriezend weer. Plotseling verschijnen 
twee Britse vliegtuigen type „Hawker 
Typhoon‟ aan de heldere hemel. De 
aanval is gericht op schepen die 
liggen in een gantel naast de 
Molenstraat. De bommen op de 
gantel missen hun doel en richten 
schade aan bij de woningen 
Molenstraat 17 en 19.  De bommen 
gevallen op de Molenstraat hebben 
ook slachtoffers gemaakt. In de 
Molenstraat wordt het gezin Kazen 
getroffen. Vader Jacob, moeder 

Pietje, grootvader Teunis en grootmoeder Jannigje komen om het leven. Ook het 
buurjongetje Maarten Ruis vindt de dood. In de middag volgt nog een aanval gericht op de 
omgeving van de haven. Daar  worden een baggermolen en twee laadbakken geraakt. Op 
de baggermolen staat Gerrit A. Teeuwe te vissen. 
Een bomscherf treft hem dodelijk. De 15-jarige Jan Wisselink, die in de haven staat te 
vissen, wordt eveneens getroffen en ook hij overlijdt.  
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Vanuit een Brits toestel valt een  bom op garage Kramer 
in de Oranjestraat. De naast de garage gelegen  
kleuterschool wordt ook  getroffen. Gelukkig is 
Nieuwjaarsdag een vrije dag voor de scholen zodat er 
geen kinderlevens te betreuren zijn. In het woonhuis van 
de garage laat echter mevrouw Kramer-Leeuwestein het 
leven.  
 

 
Spoorbrug opgeblazen  
Doordat er geen treinen meer rijden en de 
spoorbrug zodoende haar functie heeft 
verloren, blazen de Duitsers de spoorbrug 
op. Dit om de opmars van de Geallieerden te 
stuiten. De overspanning van de brug is 
grondig vernield. Alleen de middelste boog 
blijft staan om de doorvaart mogelijk te 
houden. Dit in verband met de toevoer van 
voorraden. 
 

 
In de Biesbosch  
In de Biesbosch gebeurt intussen ook het een en ander. Dit gebied tussen bevrijd en bezet 
Nederland kent veel onderduikers. De daar wonende landbouwers en veehouders vormen 
een zeer welkome steun. De K. P. (Knok Ploeg) Sliedrecht, een ondergrondse 
verzetsorganisatie, vindt in het waterrijke gebied een onderkomen.  De Knokploeg heeft het 

vooral gemunt op Duitsers die in de 
Biesbosch verdwaald of gedeserteerd 
zijn. Deze worden gevangen genomen 
en aan de Geallieerden uitgeleverd. K.P 
–  leden zijn vaak zelf onderduikers. 
Onderduikers die uiteraard van voedsel  
moeten worden voorzien. November 
1944 komen er echter nieuwe 
bonkaarten in omloop. Voedsel is alleen 
op de bonnen te krijgen. Om aan de 
gewenste bonnen te komen besluit men 
een distributiekantoor te overvallen. Het 
Sliedrechtse postkantoor wordt als 
doelwit gekozen. Daar worden veel 
bonkaarten buit gemaakt. Daarvan 
worden er 11.600 naar de Biesbosch 
gebracht. 

 
Verzetsgroep Albrecht 
Naast de Knokploeg is er de Crossploeg. Mensen die in de nachtelijke uren in de 
Biesbosch op verkenning uitgaan. Later krijgen ze de taak om verbindingen te 
onderhouden tussen de Geallieerden en het bezette gebied. Hiermee worden tientallen 
door de Duitsers gezochte personen gered. Vanuit de Crossploeg wordt de verzetsgroep 
Albrecht gevormd. Via een zender wordt de nodige informatie aan het geallieerde leger 
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doorgegeven. Op een oude stencilmachine worden vele blaadjes afgedraaid. Onder de 
bevolking van Sliedrecht en omstreken worden de geschriften verspreid door koeriers.  
De bevolking weet zodoende hoe de strijd zich verder afspeelt.  
 
Vooral bekend is de crossline van Sliedrecht door de Biesbosch naar bevrijde plaatsen als 
Drimmelen en Lage Zwaluwe. Langs deze weg kunnen geallieerde piloten, die hun vliegtuig 
boven Nederland hebben moeten verlaten, ontsnappen.  Ook  wordt een verbinding 
onderhouden tussen de B(innenlandse) S(trijdkrachten) en hun hoofdkwartier in Brabant en 
met de Geallieerden. Een leeuwenaandeel in de vele crossings neemt de Sliedrechtenaar 
Jan de Landgraaf voor zijn rekening. De Sliedrechtse verzetsstrijder J. Bakker, medewerker 
van de verzetsgroep Albrecht, werkende onder de schuilnaam Alblas, stippelt de route uit. 
De centrale figuur voor de crossers in Sliedrecht wordt D. H . van Gool. Hij regelt de tochten 
door de Biesbosch en is het contactadres voor de crossers. 
 

Voor de eerste maal vindt een 
crossing over de Sliedrechtse route 
plaats op 10 januari 1945. De knecht 
op de Helsluis is hierbij een prima en 
betrouwbare hulp. Het crossen is een 
zeer gevaarlijke onderneming. Denk 
maar aan de patrouillerende Duitse 
stormboten. Een overtocht kan alleen 
bij een bewolkte hemel gemaakt 
worden. Verder speelt  het getijde 
een rol.  Met eb gaat men van huis en 
met vloed dient men terug te keren 
naar de woonplaats. Zoveel mogelijk 
van de stroom gebruik maken en zo 

weinig mogelijk lawaai maken bij het roeien is het credo. De vraag om mensen naar het 
zuiden over te zetten groeit met de dag. Naar belangrijkheid wordt gekeken bij voldoen van 
de aanvragen. 
 

Molendijk 16 …  
Bertus van Gool woont in het fraaie 
herenhuis op Molendijk 16. Deze woning 
zal later nog drie jaren als baggermuseum 
dienen. Tijdens de oorlog is het een 
belangrijk doorgangspunt. Het dient als 
het eindpunt van de koerierslijn over land 
en als het beginpunt van de crossline over 
water. In een verborgen schuilplaats 
onder het huis bevinden zich de eerder 
genoemde zender, een radio, een 
berichtenarchief en een voorraad wapens. 
Een andere bekende Sliedrechtenaar in 
het verzet is Jan Jasper Volker (bekend 

als Zwarte Jan). Op 5 mei 1945, de dag van de bevrijding, vindt de laatste crossing plaats. 
‟s Avonds op 4 mei is de melding van de overgave van de  Duitse troepen bekend 
geworden. 
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Een plaatselijk nieuwsblad beschrijft die gebeurtenis als volgt:  
'Wij waren door dit overweldigend nieuws beduusd. Holland vrij! Verlost van tirannen! Het 
nieuws verspreidde zich die avond als een lopend vuurtje door onze gemeente. Het oranje 
werd voor den dag gehaald. Zingende mensen trokken al spoedig voorbij. En uit het raam 
kijkende zagen we de vreugde-lichtkogels aan het front in het zuiden ontbranden. 
Die avond werd nog hier en daar het zo geliefde rood-wit- en blauw uitgestoken. 
Verlossing! Uit Meijers muziekhandel (nu staat er de Zoutstoep flat) klonk het Wilhelmus!' 
 

Echter de Duitse soldaten blijven nog in 
Sliedrecht. Waarschuwingen gaan uit 
om maar vooral niet te provoceren. Er 
zijn Duitsers die dreigen handgranaten 
door de ramen te werpen. Pas enkele 
dagen later komen de eerste 
geallieerde militairen in Sliedrecht. 
Grotere plaatsen verdienen de voor-
keur om de Duitse soldaten te dwingen 
de omgeving te verlaten. Groot is de 
vreugde als ook hier de laatste Duitser 
afgemarcheerd is. Een zee van vlaggen 
en klokgelui begeleidt de Duitsers die te 
voet of met paard en wagen worden 
afgevoerd. Voorlopig nemen de 
Binnenlandse Strijdkrachten het heft in 
handen. Landverraders onder de 
dorpsgenoten worden opgepakt. In de 
roes van de bevrijding worden daarbij 
soms wel enige fouten gemaakt.  
 
Op 20 november 1945 gaat de zaak 
van S. H. den Hartog weer open. 
Dochter Ro den Hartog heeft als 

onderduikster in Amsterdam de oorlog overleefd.  Zij zet de zaak van haar vader voort. 
Voor de synagoge op de Kaai is voorlopig geen toekomst meer. Het leeggeroofde 
gebouwtje wordt een opslagplaats. Burgemeester Ir. H. Popping is weer terug in functie. Er 
ontstaat na de oorlog al snel een discussie rondom zijn persoon. In 1946 treedt de 
burgemeester af. Hij vertrekt uit Sliedrecht en overlijdt op hoge leeftijd op de Veluwe. De 
nieuwe burgemeester is J. H. Winkler. Hij wordt op 16 maart 1947 geïnstalleerd. 
 
 
 
Bronnen: 
“De Tijd van Toen” van  Ir. W. Bos Jzn.  
“Sliedrecht in Oorlogstijd” van J. A. Batenburg 
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De geschiedenis van het onderwijs in Sliedrecht 
 
Door Bas Lissenburg 
 
In het vorige blad eindigden we met de regels: „Op 25 februari 1963 worden de nummers 
van de scholen vervangen door namen.‟ School I gaat voortaan door het leven als de 
„Boerhaaveschool‟, school II wordt de „Henri Dunantschool‟, school IV wordt de „Jan 
Ligthartschool‟ en School V wordt de „Bleyburghschool‟.  
 

We richten ons ook ditmaal op de Henri 
Dunantschool. Het jaar 1964 kenmerkt zich als 
een jaar met veel initiatieven. Opvallend zijn de 
expressietentoonstelling, de vliegerwedstrijd en 
de boomplantdag. De Openbare leeszaal en 
Bibliotheek vinden een plaats in de  Henri 
Dunantschool. 
In deze jaren wordt nog steeds een praktisch 
gedeelte van het verkeersexamen afgelegd. In 
later tijden is dit, in verband met het toenemende 
verkeer en de daarmee gepaard gaande 
onveiligheid voor de kinderen, niet meer mogelijk. 

 
Juf Sluimer vertrekt dit jaar en voor haar komt juf Van Veen in de plaats. Zij neemt de 
administratie van het schoolfonds voor haar rekening. Een merkwaardige zaak daar het 
schoolfonds toch een zaak van de ouders en niet van de school dient te zijn..?   
 

In 1965 wordt door de voorzitter van de plaatselijke afdeling van het ‟Rode 
Kruis‟ een portret van Henri Dunant aangeboden. Een passend geschenk, 
dat nog steeds een ereplaats in de school inneemt.  
Juf Danel verlaat de school en mevrouw De Gruyter neemt klas 1 van 
haar over. De heer Hansum is benoemd tot hoofd van de nieuwe 
Plesmanschool in de Westwijk en verlaat de school. Mevrouw De Baat 
volgt hem op. De heer Den Bakker wordt de nieuwe notulist. In juli 1965 
wordt de vijfdaagse schoolweek ingevoerd. De zaterdagmorgen wordt een 
vrije ochtend! 

 
Januari 1966 komt de heer W. Verhoef mevrouw De Gruyter aflossen. Dit jaar is er sprake 
van een driedaagse schoolreis van klas 5. Dit gebeurt gezamenlijk met de nieuwe Albert 
Schweitzerschool aan de P.C. Hooftlaan. De reis gaat naar het N.I.V.O.N. huis "De Grote 
Bosbeek" te Bennekom.  
 
Wat een paar jaar geleden al is aangekondigd, is niet langer afwendbaar. Het 
leerlingenaantal van rond de 165 is onvoldoende om het aantal aanwezige leerkrachten 
nog langer te handhaven. Met ingang van januari 1967 verdwijnt de 6e leerkracht. Het een 
en ander betekent, halverwege het cursusjaar, een herschikking van de leerlingen over de 
diverse klassen. Er ontstaan twee combinatieklassen van zo'n 40 leerlingen. De pijn wordt 
enigszins verzacht doordat er geen personeel moet worden ontslagen daar de heer P. 
Brakman overgeplaatst kan worden naar de Jan Ligthartschool.  
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Andere opvallende zaken in 1967 zijn de opknapbeurt door het onderwijzend personeel van 
de schooltuin en de stankbestrijding van de urinoirs. Het opruimen van de „boekenerfenis‟, 
die door oud-collega's in de diverse kasten is achtergelaten, gebeurt via een boekenmarkt 
voor ouders en leerlingen.   
 
Een plaatselijk initiatief in deze tijd zijn de plannen om te komen tot de stichting van een 
B.L.O - school te Sliedrecht. 

 
 
Schoolhoofden door de jaren heen 
1. Piet van der Blom, 2. Arie Vogel, 3. Casper Markesteijn, 
4. Wim Philipse, 5. Ben van der Hel. 
 
De heer Van der Blom verlaat de school  
Op 19 juni 1967 komt Van der Blom de laatste keer met het personeel bijeen voor een 
vergadering. De in 1961 aangetreden Van der Blom, daarvoor leerkracht aan de Jan 
Ligthartschool, staat voor de jaren '60 bekend als een „nieuwlichter‟ binnen het plaatselijke 
onderwijs. Vooral het handenarbeidonderwijs neemt in zijn hart een warme plaats in, wat 
ook nog eens tot uitdrukking komt in zijn bijdrage aan het feestnummer, uitgegeven ter 
gelegenheid van de opening van de nieuwe Henri Dunantschool.  
 
Hieronder treffen we de letterlijke tekst aan: 
 
Rringg ! …Telefoon. 
"Spreek ik met meneer Van der Blom, die vroeger hoofd van de Henri Dunantschool was?" 
"Ja, dezelfde". 
"Dan heb ik u toch gevonden". 
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Volgt een opgewekt gesprek met Nelly Hartog. 
Onderwerp: Reünie van oud-leerlingen en medewerkers. 
 
"Weet u eigenlijk nog wel wie ik ben?" 
Dat blijk ik nog te weten. Tenminste, ik weet nog wie de "Nelly-Van-Toen" was. Inmiddels 
zijn we 25 á 30 jaar verder - in 1967 verliet ik de Henri Dunantschool - en heb ik in de 
tussentijd nog enkele duizenden leerlingen aan mij voorbij zien trekken. Daarbij heb ik een 
groot probleem: mijn herinnering betreft kinderen die, als ik ze nu terugzie, al lang 
volwassen zijn - meestal veel groter dan ik - zelf vaak weer een gezin hebben, op allerlei 
plaatsen in de maatschappij terecht zijn gekomen. 
Hoe herken ik in die volwassenen de vroegere leerlingen? Het lijkt me erg spannend om dit 
mee te maken ! 
 
Met belangstelling zie ik ook de nieuwbouw tegemoet. "Mijn" school was bepaald niet nieuw 
meer. Wel groot genoeg. Zo groot dat die ook onderdak kon bieden aan de Openbare 
Bibliotheek (een prima combinatie trouwens). 
En ook groot genoeg om, toen zeker niet gebruikelijk, een speelwerklokaal én een 
handenarbeidlokaal te kunnen inrichten. 
 
Terugdenkend zie ik leerlingen, hun ouders, collega's, gebeurtenissen voor me.  Een stukje  
"geschiedenis"  waar ik sterk bij betrokken was.  De jaren aan de Henri Dunantschool zijn 
zeker niet onopgemerkt aan mij voorbij gegaan en in mijn verdere loopbaan heb ik veel aan 
al die ervaringen ontleend. 
 
Ik hoop in september vele oude bekenden weer te ontmoeten. "Weet je nog wel ....?" Tot bij 
de reünie… 

De heer W. Verhoef wordt 
aangesteld tot tijdelijk hoofd. 
De vacature Van der Blom 
wordt voorlopig opgevuld 
door de heer Homan.  
Juf van Veen verlaat de 
school. Een nieuwe juf, 
Schopenhauer, vers van de 
kweekschool voor onder-
wijzend personeel, komt voor 
haar in de plaats. 
 
De Bleyburgschool te 
Baanhoek wordt opgeheven 
wegens gebrek aan 
leerlingen. De 30 jaar eerder 
van school VI vertrokken 

heer A. W. Vogel, het hoofd van de Bleyburgschool, wordt in 1968 aangesteld als het 
nieuwe schoolhoofd van de Henri Dunantschool. De leerlingen van de Baanhoekse school 
worden gedurende enige tijd per bus vervoerd naar de Middeldiepstraat. 
Kort daarop (1969) vertrekt de heer Verhoef naar de Erasmusmavo, waar hij leraar 
wiskunde wordt. De heer Vogel blijft maar gedurende korte tijd verbonden aan de Henri 
Dunantschool. 
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De Middeldiepstraat wordt verlaten 
In 1972 wordt de heer Vogel opgevolgd door de heer C. Markesteijn, oud-onderwijzer van 
de Albert Schweitzerschool. In het feestnummer uitgegeven ter gelegenheid van de 
opening van de nieuwe Henri Dunantschool op 16 juli 1992 herinnert Markesteijn zijn 
entree nog goed: 
 

Een blik van verstandhouding 
“De eerste aanblik was er één van lichte 
verbijstering. Ik had niet voor mogelijk 
gehouden dat zoiets nog bestond. Het leek 
alsof ik teruggeworpen was in de tijd. Nooit 
zal ik vergeten wat zich openbaarde achter 
die dubbele groene deuren van dat grote ge-
bouw op de hoek Oranjestraat-
Middeldiepstraat. 
 
Rechts beneden was, vergeleken met de 
rest, hightech en ultramoderne architectuur. 

Daar bevond zich namelijk het kloppend hart van Sliedrecht: de bibliotheek. De rest was 
negentiende eeuw en iets later. 
In een goed afgesloten gangkast bevond zich 
bijvoorbeeld de collectie leesboekjes. Zeker drie-
honderd series van elk veertig exemplaren 
leesvoer voor de jeugd. Veertien deeltjes over 
bloedstollende avonturen in de Afrikaanse 
wildernis, twaalf deeltjes over de rijke oom Henk 
die voor korte tijd uit Amerika over is en zijn 
neefjes per automobiel alle mooie plekjes van 
Holland laat zien, zestien deeltjes 
Wilgebloemen, achttien Heggeranken en tien 
Distelrozen voor de snelle leerlingen die alles al 
uit hadden. 
 
Het kamertje van het h.d.s. (hoofd der school) 
was via een toegangsdeur verbonden met het lo-
kaal waar hij leerlingen hield. Die constructie 
was goed doordacht, want zo had het Hoofd, staande in het kamertje, tenminste enige 
ruimte om de rode balpen uit zijn zak te halen. 
 
Verder waren er de gebruikelijke sanitaire voorzieningen met de door de eeuwen heen 
besproeide kwalijk riekende granietvloertjes, was er op de bovenverdieping een mateloos 
intrigerend amfitheater dat uitermate geschikt bleek voor lichtbeeldenvoorstellingen en 
bevond zich verder her en der in kasten, kisten en op de zolder een rariteitenkabinet waar 
het Nationaal Historisch Museum nu zijn jaarlijks budget voor over had gehad. Kortom: een 
ideale school om je carrière als onderwijsman te beginnen. 
 
Waar de leerlinggelden in de jaren daarvoor heen waren gevloeid, was noch in de 
flinterdunne boekhouding, noch in de materiële uitrusting terug te vinden. Een mysterie.  
Lange tijd dwarrelden er in ieder geval nog rekeningen op de deurmat van nooit ontdekte 
leermiddelen. 



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli 2009 14 

Gelukkig kwam na de noodsignalen al snel de inspecteur van het lager onderwijs. Hij 
kwam, hij zag en gaf zich gewonnen. Achteraf ging het toen allemaal vrij snel, hoewel op 
dat moment alles te langzaam naar je zin ging. De gemeenteraad fronste ongetwijfeld de 
wenkbrauwen toen de aanvragen voor extra kredieten binnenkwamen, maar had geloof in 
een betere toekomst. Leermiddelenleveranciers stonden likkebaardend op de stoep. Reeds 
ter aarde bestelde ideeën over een andere behuizing werden met succes nieuw leven inge-
blazen.” 

 
De Karel Doormanstraat lonkt 
Een tussentijdse verhuizing naar het houten vakantiehuis aan de Middeldiepstraat volgde. 
De oude school aan de Karel Doormanstraat met dat plein en die bomen, met de 
prachtigste speelplaats van Europa, werd de mooiste school van de wereld.  Althans, dat 
vonden wij… 
 
En of het nou door het revolutionaire rode marmoleum op de vloeren kwam, of door de 
kleuren van verf en gordijnen die wij helemaal zelf hadden bepaald, of door de 
kunstwerkjes in de gang, of door de vrolijke spuitpartijen met de brandslang, of door de 
kitchenette met verrassende inhoud, of door de ouders die zich soms zo thuis voelden op 
school dat je ze vriendelijk moest verzoeken om thuis verder te slapen, of door kinderen die 
je de school niet uitgejaagd kreeg, of ...  
 
Hij werd ook de fijnste school ter wereld. Niks sentimenteels, niks valse romantiek.  Dat is 
gewoon nog steeds zo. Zo levert na zoveel jaar de blik terug weer lichte verbijstering op.  
Want, hoe bestaat het? 
 
De in de jaren '60 ingezette terugloop van het aantal leerlingen is nog niet tot stilstand 
gekomen. Halverwege de jaren „70 telt de school nog slechts vier leerkrachten. Het 
personeel bestaat naast Markesteijn uit de heer Den Bakker, de heer Ardon en juf Kootwijk. 
 
 



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli 2009 15 

 
Markesteijn gaat energiek aan de slag en krijgt – zoals we reeds lazen - binnen korte tijd 
een tweetal verhuizingen voor zijn kiezen. De school verhuist tijdelijk naar het gebouw van 
de voormalige Joh. Calvijnschool aan het Middeldiep en betrekt op 14 juni 1974 het 
gebouw van de voormalige Da Costamavo aan de Karel Doormanstraat. 
 

De heren Den Bakker en Ardon 
vertrekken. Een nieuw gezicht op 
school (1975) is dan de jonge 
onderwijzer de heer W. Philipse, 
voorheen werkzaam als collega van 
Markesteijn op de Albert Schweit-
zerschool.  
 
Eind 1975 vertrekt schoolhoofd 
Markesteijn alweer. Hij wordt leraar 
Nederlands aan de PABO, de 
school die toekomstige leerkrachten 
opleidt, te Dordrecht. De heer 
Philipse volgt hem op. Juf Busser is 
de nieuwe leerkracht. Een nieuwe 
bloeitijd voor de school breekt aan.  
 
 
Wim Philipse,  
schoolhoofd Henri Dunantschool 
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Het beurtvadersgeslacht Huijzer 1903 – 2003 (vervolg) 

 
3. De vooroorlogse jaren 
Hoe het in de 1e wereldoorlog het  jonge beurtvaartbedrijf is vergaan, daarover is niets 
bekend. Wel dat rond 1915 de  nieuwe haven van Sliedrecht in gebruik werd genomen. 
Logistiek gezien was dat een enorme verbetering voor de afhandeling van de te vervoeren 
goederen. Op de loswal werd zelfs een kleine opslagruimte gecreëerd voor tussenopslag 
van goederen, smeeroliën en vetten voor de beurtmotor, het 'havenhok' genaamd. Zowel de 
schippers als later de chauffeurs hadden een sleutel van deze 'centrale' 
communicatieplaats. Want in het hok lagen ook de eventueel nog bij  te laden pakjes of 
goederen en de briefjes met mededelingen aangaande routewijzigingen of 
bezorginstructies. Telefoon was in die tijd nog een uitzondering. Aan een fax, computer, laat 
staan een e-mailtje dacht zelfs Anton Philips in die tijd nog niet. Later toen er een 
telefooncentrale in Sliedrecht kwam kreeg men één telefoon, met het hoge nummer 82 

 
 
Het bewuste Havenhok(je)                                        1915 De Sliedrechtse haven, gereed voor de toekomst 

 
Toen de „Uitbreiding‟ begin 1920  klaar was, is de familie Huijzer verhuisd naar de 
Emmastraat 9, zodat het gezin ook dicht bij de haven woonde. Lang hebben ze daar echter 
niet van mogen genieten, want in die periode  werd Antonie ziek en is op 20 april 1922 op 
47 jarige leeftijd overleden. Neeltje Cornelia bleef als 47 jarige weduwe achter met een 
beurtvaartbedrijf en 12 kinderen waarvan de oudste, Hans 25 jaar was, en de jongste 
Neeltje 7 jaar. Goede raad was niet duur, want opa Krijn van 76 was inmiddels al 8 jaar 
weduwnaar en wilde ook om bepaalde  gezondheidsredenen wel van Ridderkerk naar zijn 
schoondochter in Sliedrecht verhuizen. Daar heeft hij als 'nestor en walschipper' de laatste 
jaren van zijn leven adviezen gegeven aan zijn twee jonge kleinzonen Hans en Krijn resp. 
25 en 24 jaar oud. Beide moesten op last van hun moeder de zaak voortzetten. Drie jaar 
later is ook opa Krijn op 12 juli 1925 overleden en in Sliedrecht begraven. De overlevering 
vertelt dat de jonge Krijn met de 'Drie Gebroeders' voer en zijn oudere broer Hans samen 
met een helper de zaken aan de wal regelde en verwerkte. De onderneming floreerde en 
midden jaren „20 werd al duidelijk, gezien ook de aard van de goederen, voornamelijk 
levensmiddelen en vloeistoffen, dat vervoer over de weg met een vrachtauto, veel sneller 
en minder arbeidsintensief zou zijn dan met paard en wagen of handkar.  
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De haven rond 1920. De voerman op de linkerbok heeft een Huijzers profiel, 
maar niet zeker is of dit ook een Huijzer is. Ook de namen van de overige personen zijn niet bekend. 

 
In 1928 werd dan ook de eerste vrachtauto aangeschaft. Het werd een Fargo. Een type 
vrachtwagen dat in Canada werd ontwikkeld door de Crysler Corporation. De chassis 
kwamen inclusief cabine over zee naar ons land en werden via Dealers verkocht en door  
plaatselijk carrosseriebedrijven op maat en wens van de klant betimmerd en door een 
schilder/spuiter van kleuren en belettering voorzien. De Sliedrechtse carrosseriebouwer 
was de firma Van Houwelingen. Veel auto's zullen daarna nog volgen onder andere, een  
Ford, Studebaker, een Austin, een Daf en nog anderen. 

 
Een schaalmodel van een 2 tons Fargotruck uit 1932 

 
De jaren „30 is de onderneming ondanks de toen heersende economische crisis redelijk 
goed doorgekomen. Dat is zeker te danken aan het feit dat een groot deel van het vervoer 
toen nog ging om distributie van levensmiddelen. Producten die men juist vanwege de 
vrachtauto efficient vanuit Rotterdam in de regio kon distribueren. 
De beide broers draaiden, nadat Cornelia Burggraaf in juli 1937 ook was overleden, 
volledig zelfstandig. De andere jongere broers hadden vanwege de crisisjaren en 
persoonlijke ambitie elders werk gezocht, maar zijn op termijn op broer Henk en Arie na, 
allen in het bedrijf werkzaam geweest. Henk is reeds op 32 jarige leeftijd  overleden en Arie 
is na een relatief korte periode bij zijn broers op jonge leeftijd bij J.P. Broekhoven een 
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aannemer van baggerwerken in dienst getreden. Daar heeft hij  tot aan zijn pensionering de 
functie van chef technische dienst bekleed vanuit de locatie Maarssen. 
De broers Leendert (Leen), Teunis (Teun) en Antonie (Anton) zijn, naarmate het bedrijf 
groeide en er een boot of auto bij kwam, in het oorspronkelijke bedrijf van hun vader in 
dienst getreden. Leen en Teun als beurtschipper, broer Anton en zwager Kees Teeuw als 
bodewagen/vrachtwagenchauffeur. 
 
4.  De oorlogsjaren 
Vanwege het zo goed als stilliggen van het openbaar vervoer en de toename van 
voedseldistributie door de aanwezige Duitsers nam in de Tweede Wereldoorlog het 
vervoersaanbod  toe. In 1942 heeft men er dan ook een tweede schip bijgekocht, welke 
men de naam 'Drie Gebroeders 2' gaf. Bij de Huijzers voer broer Leen  toen al jaren  als 
beurtvaarder in loondienst bij het beurtvaartbedrijf De Jager in Utrecht. Hij onderhield daar 
met het schip 'Hoop op Welvaren'  een 2 daagse beurtdienst tussen Rotterdam, Utrecht en 
omstreken. Overdag laden en of lossen en 's nachts varen, zodat men 's morgens gereed 
lag bij de eerste klant of laadplaats. Hij woonde met zijn gezin van toen 8 kinderen, wat er 
11 werden, in Sliedrecht aan de Havenstraat nr 51 tegenover het zwembad. Mede om wat 
dichter bij zijn gezin te zijn en meer regelmaat in zijn leven te krijgen, heeft hij in Utrecht 
ontslag genomen en is  met de  'Drie Gebroeders 2'  bij zijn broers gaan varen.  

 
Schaal model van de 'Drie Gebroeders 2' 

 
Ook is men in dat jaar een samenwerkingsverband aangegaan met de in Sliedrecht ook 
actief zijnde beurtschipper Jasper Breedveld. Breedveld kwam met zijn gezin van 2 zonen 
en 2 dochters uit Nieuw Lekkerland en had in 1928 de beurtvaartrechten gekocht van de 
Sliedrechter Hofman, die met zijn  beurtschip genaamd 'De Hoop' voer.  
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Het beurtschip 'De Hoop' van Hofman,  later van Jasper Breedveld. 

 
Hofman had geen opvolger en moest om gezondheidsreden en hoge leeftijd stoppen. 
Breedveld werd dus de  nieuwe concurrent. Al snel verkocht Breedveld het schip 'De Hoop' 
en liet in Groningen een nieuw  beurtschip van 51 ton bouwen. Hij noemde dit mooie 
vaartuig, waarschijnlijk vanwege haar sierlijke lijnen, 'Nelly', zoals hij ook zijn vrachtauto 
'Nelly ' had genoemd. Uiteraard was dit de naam van zijn vrouw.  
In de loop der jaren ontwikkelde zich tussen de Huijzers en de Breedvelden een 
uitstekende samenwerking. Men vertrouwde en respecteerde elkaar. Die relatie mondde 
uiteindelijk uit, in een formeel samengaan in 1942. Wellicht hebben hier ook strategische 
redenen in relatie tot de oorlog en risico's van materiaalverlies een rol gespeeld. 

 
 

Piet Breedveld  met zijn broer Huib aan de loswal tussen de beide  Nelly's. 
Waarschijnlijk keken vader Jasper en moeder Nelly vanuit het raam in de Havenstraat toe. 

 
De oorlog bracht ook in de beurtvaart wel spannende dingen mee. Onder de luiken werden 
namelijk ook zaken vervoerd, waarmee de bezetter niet erg gelukkig was of kon zijn. Jaren 
ging dit goed tot in 1944 de burgemeester van Alblasserdam er op een of andere manier 
weet van kreeg. Deze man was evenals de burgemeester van Sliedrecht een NSB'er en liet 
de 'Drie Gebroeders 2' via gewapende Duitsers in beslag nemen. Vanaf de Alblasserdamse 
brug werden ze afvarend naar Rotterdam beschoten en gesommeerd de haven van 
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Alblasserdam in te varen. Daar werd de lading onderzocht en in beslag genomen. Vanwege 
'gefunden gefährliche Sache' werden sie allen im gefängenschaft gesetzt'. Aan boord waren 
schipper Leen, zijn broers Hans en Krijn en diens zoon Anton. Ook de knecht Dirk Hokken, 
welke met een dochter van Krijn getrouwd was, moest mee het Gefäng in. Schip en lading 
werden in beslag genomen. Drie weken hebben ze daar op water en brood en veel vlees in 
de vorm van ongedierte onder in het gemeentehuis van Alblasserdam gezeten. Overdag 
mochten ze wel eens luchten en dan kon het zijn dat een van de kinderen Huijzer zomaar 
net een bezoek aan Alblasserdam bracht en zo wat af kon geven. De laatst afgegeven 
spullen waren een ijzerzaag, een vijl en gist om doorgezaagde tralies lichtelijk te kunnen 
lijmen. 's Morgens om zes uur was er appél en werden de koppen van de gevangenen 
geteld, waarna de wacht weer verder ging met zijn slaapje. Op een morgen zijn ze, kort na 
het appél van zes tussen de weggezaagde tralies door naar buiten gestapt en met een 
gereedstaande bakfiets van Huijzer & Breedveld hebben ze zichzelf naar Sliedrecht 
vervoerd.Voor het licht was, waren ze thuis. Buiten hebben ze zich met lysol ontdaan van al 
het ongedierte. Daarna hebben ze zich wel een tijdje verdekt gehouden. De „Drie 
Gebroeders 2‟ is in de Lage Zwaluwe, met alleen wat ontbrekende motoronderdelen na de 
oorlog teruggevonden. 
 
Door de aard van de goederen was er gedurende de oorlog ook altijd wel wat te eten aan 
boord. Want ondanks de streng levensbeschouwelijke overtuiging van de [ge] broeders 
vond men ook “ die appelen vaart die appelen eet ”. Zo zijn in het vooronder van de  'Drie 
Gebroeders 2',  zo wordt verteld, op het potkacheltje zowel in de zomer als in de winter heel 
wat pannenkoeken gebakken. En al naar gelang de lading, met of zonder spek.   

 
Drukte bij de Huijzers aan de loswal. 

 
Vermeldenswaard en getuigend van creativiteit is ook hoe men direct na de oorlog al een 
'Waterbus' op Dordrecht liet varen. Boven op de luiken van „De Drie Gebroeders 1‟ werden 
namelijk banken gezet, scepters met touwen er door in de gangboorden geplaatst en een 
voor die tijd zeer apart chemisch toilet achter een gordijn in het ruim geïnstalleerd. Als het 
regende, werden de banken in het ruim geplaatst. Het was daar wel donker, maar een 
olielamp loste veel problemen op en gaf ook nog warmte en sfeer.  Bij een groot aanbod 
van passagiers werden er zowel banken in het ruim als aan dek geplaatst. De 'Nelly' met de 
nog jonge Pieter Breedveld als schipper voer in diezelfde periode een vaste 
passagierslijndienst tussen Rotterdam  Mathenesserbrug en Den Haag. Met smaak 
vertelde Pieter hoe zijn concurrent reclame maakte voor vervoer naar Den Haag, waar hij 
het betere publiek wist te bereiken door vervoer naar 's Gravenhage aan te bieden. Of de 
prijs daardoor ook beter was, is niet bekend. 
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Opgesloten achter bruggen, het drama van de Baanhoekbrug 
 
Door Ina van ’t Verlaat-de Goeij 
 
Het gebied van de Merwede, in de buurt van Sliedrecht, Hardinxveld en Gorinchem, nijvere 
plaatsen in dit deel van ons land, waar de groot-industrie tot enorme ontwikkeling is 
gekomen en ook Giessendam, waar de klein-industrie bloeit en dat vele arbeiders voor de 
groot-industrie in Hardinxveld levert. Sliedrecht bouwt het materiaal voor de grote, 
internationaal vermaarde, baggerbedrijven: molens, zuigers en hoppers en er worden daar, 
evenals in Hardinxveld, op behoorlijk grote scheepswerven zelfs zeeschepen gebouwd. Er 
werd ons verteld dat de Baanhoekbrug, die in 1885 gereed gekomen is, een groot opstakel 
was voor de scheepswerven die “boven” de brug gesitueerd waren. 
Een brug overigens, die in mei 1940 door ons leger moest worden opgeblazen, hersteld 
werd en in 1945 nogmaals slachtoffer van het krijgsgeweld werd. Nadien is de brug voor de 
tweede keer hersteld en dat was natuurlijk noodzakelijk – iedereen zag dat in –  maar die 
kapotte brug had toch ook een zekere charme. Dit klinkt misschien raadselachtig, maar nu 
naderen we heus de kern van de zaak. Want door het herstel van deze Baanhoekbrug èn 
de eveneens niet beweegbare verkeersbrug over de Moerdijk, die in 1936 gebouwd is, ligt 
juist dit deel van de Merwedestreek opgesloten achter twee bruggen, waardoor de in dit 
gebied gebouwde zeeschepen slechts  “afgetuigd” de zee kunnen bereiken. Al die jaren 
(met uitzondering van de tijd, dat de Baanhoekbrug kapot was – ook toen werden er 
trouwens nog zeeschepen gebouwd) beleeft men dus in ons vaderland het wonderlijke 
evenement, dat een zeeschip, om het ruime sop te kunnen kiezen, gedeeltelijk weer 
afgetakeld moet worden om een brug te kunnen passeren en nadien pas compleet kan 
worden opgebouwd. Masten, schoorsteen, ventilators, sloepen, ja soms zelfs een dekhuis 
moeten van het schip worden afgenomen als het onder de Baanhoekbrug door moet. En dit 
geldt niet alleen voor de zeeschepen, die op de werven aan de Merwede gebouwd worden, 
dit geldt evenzeer voor baggermateriaal, terwijl schepen, die uit het Westen komen om 
gerepareerd te worden, ook de brug niet kunnen passeren zonder het slachtoffer van de 
plechtige aftuig-ceremonie te worden. Hiernaast enkele foto‟s van het zeeschip “Prins 
Frederik Hendrik”, waar goed te zien is hoe ver het schip afgetuigd moest worden. (gelezen 
in een tijdschrift uit de eerste helft jaren „50) 
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Het behoeft geen betoog, dat de industrie van 
de Merwedestreek zéér gehandicapt werd door 
deze, ronduit gezegd, dwaze toestand. Toen 
de zeeschepen almaar groter werden, was 
aftuigen geen optie meer. Toen werd een deel 
van de spoorbrug met hefbokken uitgevaren, 
wanneer er een schip naar zee moest. 
 
 
 

Begin jaren „60 was er een commissie “Beweegbaar Baanhoekspoorbrug” in het leven 
geroepen, die druk in de weer was om een gunstige verandering in de situatie te brengen, 
maar tot dan toe hadden alle pogingen gefaald. Toen in 1967 de brug over de Merwede, 
tussen Dordrecht en Papendrecht werd geopend, liet de commissie een affiche maken door 
grafisch tekenaar Wim de Ruiter. Op deze tekening zegt de brug van Gorinchem tegen die 
van Dordrecht: “Het beweegbaar maken van ons heeft heel wat geld gekost. Veel nut heeft 
dat echter niet zolang onze collega, de Baanhoekbrug niet kan meedoen.” 
De commissie heeft de affiche naar “Den Haag” gezonden, zoals het al zo vaak heeft 
gedaan met brieven. Eerst zonder er ruchtbaarheid aan te geven, later met wat meer 
publiciteit, omdat de pogingen geen vruchten afwierpen. Even leek er hoop te komen, toen 
na het verschijnen van een folder de minister voor de televisiecamera‟s de toezegging 
deed, dat er wat aan gedaan zou worden. Het kabinet struikelde en men was weer even 
ver. Uiteindelijk is de 40 jaar oude wens van de scheepvaart in 1980 in vervulling gegaan. 
De Baanhoekbrug over de Beneden-Merwede had een beweegbaar deel gekregen.  
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40 Baggeraars kregen in Sliedrecht hun eerste praktijkdiploma 
 
Uit het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken uit 1962 
 
Door Ina van ’t Verlaat-de Goeij 

 
“Vroeger was het Nederlandse baggerbedrijf enig in de wereld, doch nu de wetenschap 
zich meester heeft gemaakt van deze bedrijfstak, is baggeren geen traditie meer alléén, 
want deze werkzaamheden steunen thans ook op theoretische grondslagen. Ook anderen 
dan Sliedrechtenaren kunnen zich nu vertrouwd maken met de modern geconstrueerde en 
ingewikkelde werktuigen.” Deze woorden werden zaterdagmiddag in de Sliedrechtse 
raadzaal gesproken door ir. M.C. Fritzlin, voorzitter van de vereniging “Centrale 
Baggerbedrijf”, tijdens een bijzondere samenkomst, welke daar gehouden werd in verband 
met de eerste diploma-uitreiking in het baggerbedrijf aan een 40-tal baggeraars, afkomstig 
uit Sliedrecht, Zwijndrecht, Ulft, Harlingen, Hardinxveld-Giessendam, Marken, Papendrecht 
en Krimpen aan de IJssel. 
 
Positie consolideren 
Nu men in het baggerbedrijf de praktijkdiploma‟s heeft ingevoerd, is de eerste stap gezet op 
de weg naar een opleidingssysteem, dat door de vereniging “Centrale Baggerbedrijf” in 
samenwerking met het Kon. Onderwijsfonds voor de scheepvaart is ontworpen om te 
komen tot een leerlingstelsel in het baggerbedrijf. 
Men beoogt hiermede om de huidige hoge standaard van de Nederlandse baggerij – welke 
voorheen te danken was aan kennisoverdracht van vader op zoon – te consolideren, om 
zodoende de vooraanstaande plaats, welke het thans in internationaal verband inneemt, te 
kunnen handhaven. 
Drs. J.E. Tuinhout, voorzitter van de commissie voor de vakopleiding in het baggerbedrijf, 
verwelkomde tal van autoriteiten uit baggerbedrijfsorganisaties en in het bijzonder ir. G.H.J. 
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Moerkerk, rijksinspecteur voor het leerlingwezen. Hij vertelde, dat de uitslag van de cursus 
een volledig succes is geworden. De commissie is dankbaar voor de grote medewerking, bij 
de opleiding ontvangen en zij is optimistisch wat de verdere vooruitzichten betreft. De 
cursus bestond uit een nautisch gedeelte, hetwelk resp. verzorgd werd door de heren C. 
Klein en H. Gruis, terwijl de heer J. Vlot als corrector van de lessen optrad. Door de 
opoffering van zweetdruppels en veel vrije tijd hebben de eerste cursisten hun doel bereikt; 
men beschikt nu over een kader praktische mensen, die ook theoretisch zijn geschoold. De 
cijfers van het examen lagen gemiddeld boven 7. 
 
Kans op baggerschool? 
Burgemeester Chr. Van Hofwegen vertelde, dat hij bij de start van de cursus wat sceptisch 
was gestemd, maar nu deze opleiding zoveel succes sorteerde, is het gemeentebestuur 
van Sliedrecht trots op deze praktische mannen, die reeds lang vertrouwd zijn geraakt met 
het baggermateriaal. Hij wenste ook de vereniging C.B. geluk met deze mijlpaal en sprak 
de hoop uit, dat het eens mogelijk zal zijn in Sliedrecht een baggerschool te stichten. Dit zal 
echter geheel afhangen van het feit, hoe het leerlingstelsel zal werken. 
Vervolgens reikte hij aan de geslaagde baggeraars het diploma uit, terwijl zij daarnaast een 
insigne op de revers kregen gespeld. 
 
Onderstaande Sliedrechtenaren hebben een diploma gekregen: 

Praktijkdiploma zuigbaas 
E.G. van Asperen, T. Baardman, A.H. Bons, D. van den Bos, P. Bot, M. den Dunnen, A. 
Erkelens, T. Goedhart, B. Hansum, W. Hinke, J. Pijl, J. Slagboom, J. Spruijt,  
P.W. Verschoor, A. Vlot en P. Prins. 

Praktijkdiploma molenbaas 
G. de Bruin, T. de Bruin, G. Nederlof, C. Verweerd, C. Vleugel, J. van der Vlies en W.L. 
Nederlof. 
 
De heer W. de Jager behaalde gelijktijdig de praktijkdiploma‟s voor zuigbaas en 
molenbaas. 
 
De oudste geslaagde was de 62-jarige heer J. Slagboom. 
 
Van de zijde van de opleidingscommissie werd opgemerkt, dat het noodzakelijk is, dat 
jongelui zich in grote getale dienen aan te melden voor studie. De nu geslaagden zullen het 
kader vormen van het leerlingstelsel, waarmee in oktober wordt gestart. Dit stelsel omvat 
een 2- tot 3-jarige primaire praktijkopleiding met aanvullend theoretisch schriftelijk onderwijs 
en leidt op tot dekknecht en bakschipper. Daarná bestaat nog gelegenheid tot verdere 
opleiding. 
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Bijgeloof 
 
Door Ina van ’t Verlaat-de Goeij 
 
Veel mensen durven niet onder een ladder door te lopen, omdat de ladder, als deze tegen 
de deur staat, een driehoek vormt. Een driehoek was in oude tijden het teken van het leven. 
Wie dit symbool doorbrak, zou met de duivel ruzie krijgen. 
 

 
Dat de ontmoeting met een zwarte kat een onplezierig 
toekomstbeeld betekent, komt omdat de duivel in vroeger jaren 
nogal eens werd uitgebeeld als een zwarte kat. 
 
Afkloppen gebeurt nog steeds. Als wij b.v. zeggen: “Ik heb 
nog nooit een aanrijding gehad” zeggen wij erachteraan: “Even 
afkloppen” (op ongeverfd hout). En daarbij klopt men dan met 
twee vingers op een stuk hout. 
 

Vroeger dacht men (in de Germaanse tijd), dat de goden in de bomen woonden. Om deze 
goden gunstig te stemmen, klopte men bij het langslopen tegen de schors van de bomen. 
 
Ook het sluiten van de gordijnen (of soms blinden) bij een sterfgeval duidt op een 
omleiding van de boze geesten. Wat nu een beleefdheidsgewoonte is geworden was 
vroeger bittere noodzaak; zo dacht men om de duivel e.a. op een dwaalspoor te brengen. 
 
Ook het rond de kerk of sterfhuis rijden bij een begrafenis komt uit die tijd. 
 
Hoefijzers zien wij nog steeds bij veel woningen. Soms nog een bosje met 
zeven kruiden of een paardenkop boven een stalmuur. 
Deze zaken zouden allemaal het ongeluk afweren. Speciaal het hoefijzer is 
hier van groot belang; men ging er vroeger namelijk van uit, dat de duivel 
zich steeds in een ronddraaiende beweging bevond. Kwam de duivel bij een 
van de punten van het hoefijzer, dan werd hij tegengehouden. 
 
13 is het ongeluksgetal. Dit wordt in verband gebracht met het Laatste Avondmaal. Hieraan 
zaten 13 personen. De eerste die opstond, was Judas, die Jezus zou verraden. Een oud 
spreekwoord luidt: “Dertien aan tafel, morgen één dood”. De vrijdag is een ongeluksdag, 
omdat Jezus op vrijdag werd gekruisigd. 
In een groot hotel is geen 13e verdieping. Ook een kamer met dat nummer ontbreekt vaak. 
Soms is huisnummer 13 weggelaten, nr. 12a komt ervoor in de plaats. In een vliegtuig is 
geen stoel nr. 13, enz. 
 
Ten slotte: hand voor de mond bij het geeuwen. Dit is nu een beleefdheidsbeweging. 
Vroeger gebeurde het echter uit angst. Men was bang dat er boze geesten naar binnen 
zouden vliegen. 
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Dokter Pieter Langeveld 
 
Een dokter met een wijde blik naar de toekomst (1851 - 1916) 
 
Door Ina van ’t Verlaat-de Goeij 

Hij werd geboren op 30 april 1851 te Heemskerk (N.H.) 
In 1874 legde hij met goed gevolg het examen voor arts af, 
waarna hij zich als huisarts te Sliedrecht vestigde. Daar 
trouwde hij met Helena Visser (1853–1937), dochter van 
Jorinus Huibert Visser en Pietertje Roodnat, waardoor hij 
een zwager werd van K.L. Kalis. 
 
Het was in die jaren zo dat een arts nog volop tijd kon 
vinden om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
In 1881 werd Langeveld voorzitter van het departement 
Sliedrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.  
Tien jaren later (1891) ontving hij minister S. van Houten, 
die een lezing voor het Nut kwam houden. Hij zou deze 
functie 35 jaren bekleden. 
 

Op 1 november 1892 behoorde de dokter tot de oprichters van het Algemeen Ziekenfonds 
Sliedrecht en per 1 januari 1898 werd hij benoemd tot lid van de Geneeskundige Raad in 
de Provincie Zuid-Holland. 
 
De 18e september 1899 herdacht men in Sliedrecht het feit dat 
dokter Langeveld voor 25 jaren de doktersbul werd uitgereikt. Er 
werd een huldigingscomité samengesteld, bestaande uit Hendrik 
Bos Azn.; G.A. van Hattem, notaris; L.A. Langeveld, dominee; dr. 
J.W. Lieftinck en L. Volker Azn. 
Men bood een bronzen beeld, voorstellende een man die naar 
het licht wijst (ad lumen) aan, benevens een boek met alle 
namen van de schenkers van het cadeau. 
 
De dokters reden in die jaren nog in een koetsje om visites af te 
leggen. Zo ook dokter Langeveld. Zijn koetsier was M.A. 
Ströhmeijer (1864 - 1961), eveneens een bekende dorpsgenoot. 
Soms had de dokter hulp nodig van sterke handen, bijvoorbeeld 
bij het spalken van botbreuken of het aanleggen van verbandwindsels. Hij riep zijn koetsier 
dan binnen voor hulp, en zo heeft Ströhmeijer honderden meters verband mee aangelegd. 
Was de hulp van de koetsier niet nodig, dan bleef hij op de bok zitten wachten. Menigmaal 
dutte hij dan in, vooral op een warme zomerdag. Dokter Langeveld behoefde hem nooit te 
wekken. Voelde de koetsier het rijtuigje schudden, dan zette hij gewoontegetrouw het paard 
tot lopen aan. Dit wisten ook de kwajongens onder onze dorpsgenoten en eens had er één 
de euvele moed het rijtuigje binnen te stappen. Zoals de deugniet verwachtte, zette de 
koetsier het paard tot rijden aan zonder om te kijken. Zo reed de vreemde passagier 
triomfantelijk langs de dijk naar de Kaai. Daar aangekomen tikte hij op de ruit. Ströhmeijer 
liet het paard stoppen en keek om, omdat hij de stopplaats vreemd vond. Tot zijn 
ontsteltenis stapte er een vreemde knaap uit, die beleefd aan zijn pet tikte en daarna 
wegholde, zich de held van de dag voelende. Ströhmeijer reed beschaamd terug naar het 
adres waar hij de dokter had achtergelaten. Gelukkig voor hem had deze zijn visite nog niet 
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beëindigd, omdat Langeveld, die graag over politiek praatte, weer eens op zijn praatstoel 
zat! 
 
Dokter Langeveld was er bovenal op uit zowel zieken als gezonden uit de vochtige 
binnendijkse bedsteden te krijgen, naar ledikanten elders in het huis. De bedsteden 
beschouwde hij gevaarlijk voor het krijgen van jicht en andere kwalen. Conservatief als men 
was, lukte dit maar zelden. 
 
Pieter Langeveld was ook een gewaardeerd lid van de Sliedrechtse Debating Club. 
Regelmatig trachtte hij daar zijn medeleden met een wijde blik naar de toekomst van 
Sliedrecht over te halen zich bezig te houden met de – in zijn ogen noodzakelijke – 
uitbreiding van Sliedrecht. Daarbij stond hem ophoging, dus watervrij maken van de Huibert 
de Baatsplaat en de Kerkeplaat in het centrum bij de kerk voor ogen. Aanvankelijk achtte 
men het slechts dagdromen en ging men over tot de orde van de dag. 
 

Dokter Langeveld werd in 1901 bestuurslid van de toen opgerichte 
Vereniging Het Groene Kruis. In 1903 verrichtte hij de opening van 
Sliedrechts eerste ziekenhuis  
 (5 bedden). Datzelfde jaar stond hij aan de groeve van Hendrik 
Bos Azn., zijn penningmeester/secretaris in het 
bestuur van het Nut. Voorzitter Langeveld 
besloot zijn toespraak met de woorden, dat 

Sliedrecht met dijkgraaf Bos veel verloren had.  In 1906 was Langeveld 
25 jaren voorzitter van Het Nut. Hij kreeg een ivoren voorzittershamer 
aangeboden. Het jaar 1910 was voor dokter Langeveld een druk jaar, 
omdat toen het honderdvijftigjarig bestaan van het Nut uitgebreid met 
feesten en toespraken werd gevierd. 
 
Nog altijd had deze bezige dorpsgenoot tijd voor het maatschappelijke leven in Sliedrecht. 
Zo was hij van 1913 tot zijn dood in 1916 wethouder van ons dorp. Toen ging de ouderdom 
toch al knagen en na zijn 40-jarig jubileum in 1914 legde hij de praktijk neer. 
Dokter Langeveld overleed te Sliedrecht op 11 april 1916. Zijn weduwe trok uit het grote 
huis bij de Wiel (nu fietsenhandel van der Aa), waar zijn opvolger Dirk Zijp zijn intrek met 
zijn gezin nam. Mevrouw Langeveld-Visser ging naast haar zuster mevrouw Kalis-Visser 
wonen, westelijk (binnendijks) van het huis van K.L. Kalis. Zij schonk het beeld uit 1899 aan 
de gemeente Sliedrecht, zodat het in het raadhuis in de Kerkbuurt kwam te staan. In 1923 
verhuisde het mee naar het nieuwe raadhuis aan het dokter Langeveldplein. Vanaf 1964 
staat het in het Sliedrechts Museum, het vroegere raadhuis. 
 
Terecht heeft men dokter Langeveld geëerd door zijn naam te verbinden aan een plein op 
de buitenuitbreiding, die door zijn voortdurend hameren op dit idee met de oprichting van 
de Vereniging Sliedrecht Vooruit uiteindelijk gestalte kreeg. 
 
Zijn opvolger Zijp was de eerste arts, die visites reed in een automobiel. Was Langeveld 
oprichter van de afdeling Sliedrecht van het Groene Kruis, Zijp werd oprichter van de 
afdeling Sliedrecht van het Rode Kruis. 

 
Bron: Dorpsgenoten van Ir. W. Bos Jzn. 
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Brand op het Kerkerak 1891 
 
Door Fred Stuij 
 
Het Kerkerak roept voor velen onder u ongetwijfeld herinneringen op. Links aan het einde 
van de huidige Industrieweg bevonden zich aan het einde van de 19e eeuw de opstallen 
van de Visscherij het Kerkerak. Later waren enkele nog bestaande loodsen in gebruik bij de 
Watersportvereniging.  
 

Zalmvisserij in Sliedrecht 

 
Ook waren velen met mooi weer te 
vinden op de strandjes die her en 
der heerlijk beschut lagen tussen de 
wilgenstruiken.  
Schuin tegenover het Kerkerak 
bevond zich ooit het Sliedrechtse 
voetbalveld en het feestterrein. 
Rond de twintiger jaren van de 
vorige eeuw was op 
Hemelvaartsdag daar ook de kermis 
opgebouwd. De Sliedrechtse 

kermisexploitant Jaap Stuij woonde later gedurende de wintermaanden in een salonwagen 
die langs de muur van een van de loodsen van de voormalige visserij stond.  
Ik ga even een stukje terug in de tijd. Om precies te zijn naar 29 augustus in de zomer van 
1891. In het gemeente archief van Sliedrecht vond ik een zogenaamde “STAAT houdende 
opgave van bijzonderheden, omtrent den op den 29ste Augustus 1891 in de gemeente 
Sliedrecht plaats gehad hebbende brand in een rieten keet, behorende tot de 
Visscherij Het Kerkerak.”  
In het archiefstuk staat beschreven dat een rieten keet van Visscherij het Kerkerak met een 
waarde van circa vijftig gulden tijdens de brand leeg was. De oorzaak van de brand was 
onbekend. Tevens was onbekend of de keet verzekerd was. 
Bij de opmerkingen staat vermeld: “ Aangezien de visscherij op eenigen afstand van de 
Gemeente ligt, was de keet afgebrand voor dat brandweer of politie die had kunnen 
bereiken. Omtrent de verzekering zijn blijkens bijgaande brieven tevergeefs om inlichtingen 
gevraagd.  
Aldus opgemaakt door 
Burgemeester* en Wet-
houders der Gemeente 
Sliedrecht, den 4 september 
1891. *Burgemeester was 
Jan Adrianus van Haaften 
(1884-1895) 
 
 
 

Het Kerkerak  
kort na de aanleg  

van de haven 
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Nieuws uit de werkgroep genealogie 
 

Door Jonnie Stuij 
 

Bijna dagelijks werk ik aan het voltooien van een totaal 
genealogisch bestand van de Alblasserwaard. Enkele jaren 
geleden ben ik begonnen aan dit forse karwei.  
Bijna alle historische verenigingen in de Alblasserwaard 
beschikken over genealogische bestanden welke zijn 
verkregen door onderlinge uitwisseling. Doordat bepaalde 
families voorkomen in verschillende bestanden ben ik 
begonnen alle personen in een nieuw bestand genaamd 
Alblasserwaard onder te brengen. 
Je kunt deze bestanden ook aan elkaar koppelen door het 
ene bestand in te voegen bij het andere. Hierdoor ontstaan 
situaties dat het ene bestand het andere overschrijft met 
alle mogelijke gevolgen van dien. Bovendien komen op 
deze wijze dezelfde personen meerdere malen voor in een 
bestand. 

Ik heb ervoor gekozen om alle personen opnieuw in te voeren om zo invoer- en 
koppelfouten zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien krijg ik heel veel gegevens en 
correcties aangereikt door Bas Lissenburg die deze via de email van stamboom-
onderzoekers ontvangt. 
Op dit moment heb ik 200.000 personen ingevoerd in het bestand Alblasserwaard. Het is 
nu al mogelijk om bepaalde families tot ver terug in de tijd in een en hetzelfde bestand te 
vinden. Ik schat in nog wel twee jaar bezig te zijn voordat 500.000 personen zijn verwerkt. 
Maar dan heb je ook iets waar je tot in lengte van jaren latere verkregen gegevens kunt 
invoegen. Vanzelfsprekend komt dit bestand dan ook beschikbaar voor alle 
zusterverenigingen in de Alblasserwaard.  
 

 
 
 
              Ouderen 

Niets meer waard? Hoezo? 
Wij zijn een fortuin waard. 
Wij hebben zilver in onze haren; 
goud in onze tanden; 
gas in onze darmen; 
stenen in onze nieren; 
lood in onze schoenen; 
kalk aan onze nagels; 
staal in onze heupen; 
plastic in onze knieën. 
Vol met dure medicijnen 
lijken wij op een goudmijn. 
Een mens met zoveel mineralen 
zal het jaar 3000 zeker halen. 
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Jeugdherinneringen 
 
Ik las eens in jullie “Slierechs Hoeksie” van een 
zekere Piet van Grietjes over zijn jeugd in de buurt 
van de spoorbrug. Hij vertelde o.a. over de 
tewaterlatingen van schepen in zijn omgeving. Leuk, 
dat deed mij denken aan mijn eigen jeugd. 
Wij woonden bijna aan het eind van de Merwestraat 
en de “Klophaven” grensde aan onze achtertuin. Ik heb zodoende ook heel wat schepen de 
helling af zien glijden. Dat was een prachtig gezicht en goed te volgen uit de 
slaapkamerramen op de bovenverdieping. Helaas, het meeste gebeurde onder schooltijd. 
In deze haven was een dwarshelling, die gebruikt werd voor reparatie. Ook leuk om de 
schepen omhoog of naar beneden te zien gaan, maar niet zo spectaculair als de 
tewaterlatingen in de rivier. Daarbij werd de Merwede gesloten voor al het 
scheepvaartverkeer door sleepboten. Zij verboden het doorvaren aan beide zijden. Ditmaal 
zou er een vrij lang en hoog schip, ik weet absoluut geen naam meer, te water gaan. Het 
werk vlotte niet zo erg. We konden het hameren om los te slaan goed horen en dat duurde 
wel lang, maar . . . opeens gleed hij het water in, vrij snel en hij ging hoe langer hoe sneller. 
We hielden ons hart vast, zo‟n vaart hadden ze nooit en jawel . . . hij schoot met een gang 
aan de overkant dwars door de dijk de polder in. Toen lag hij stil en gelukkig netjes rechtop! 
De sleepboten gingen aan het trekken en sjorren. Niets hielp, hij lag onwrikbaar in de dijk! 
Na een aantal dagen is hij vlot getrokken, maar dat gebeurde natuurlijk onder schooltijd! 
“Ons” zwembad uit de jaren „30 van de vorige eeuw. Met een zekere vertedering denk ik 
terug aan ons oude pierebadje, waarin wij zwemmen leerden en na ons nog vele jongelui 
tot begin jaren ‟60 denk ik. Het leek net een grote ark achter in de haven bij het Van den 
Houten Willemsplein. Een ijzeren bak als bodem en een houten opbouw. Aan de 
binnenkant van die bak waren overal ijzeren tralies en het rivierwater stroomde er door. Dus 
“altijd fris” water! Vies? Ach voor ons niet, we speelden en zwommen altijd in de rivier en 
het water was in die tijd niet zo vervuild. Koud? Ja, dat was het wel, maar ook dat was niets 
bijzonders. We wisten niet beter. Het was bij mijn groepje vriendinnen een wedstrijd, wie 
het eerst gezwommen had, liefst al in april. Temperatuur? Nou, wel boven 0°C hoor! Vaak 
zo‟n 15 °C. Wat zou de jeugd van nu bibberen. Maar wij ook hoor! In ons oude zwembad 
was een klein gedeelte voor het ondiepe water en een veel groter deel was bestemd voor 
het diepe, voor de echte zwemmers. Rondom het bad was een tamelijk smal loopgedeelte 
met er naast de kleedhokjes. Achteraan waren een paar grote kleedkamers voor als het erg 
druk was. In beide gedeeltes van het bad waren twee trapjes om erin of eruit te gaan. 
Tussen het diepe en het ondiepe deel hing een zware ijzeren ketting. Daarachter werd het 
al vlug heel diep. Natuurlijk was er een duikplank in het diepe deel. Als het heel stil was in 
het bad zat de badmeester daar op een vouwstoeltje te vissen. En hij ving er warempel vis! 
Als beginneling moest je eerst de slag leren op een soort krukje. Ging het een beetje, dan 
het water in en aan de hengel. Zo kwam je stapje voor stapje zo ver, dat je in het diepe 
mocht en dan ging je door voor je diploma. Er was maar één diploma en 1x per jaar had je 
kans op diploma zwemmen; altijd in de “grote” vakantie! Natuurlijk konden we alleen ‟s 
zomers zwemmen. Eind september werd het bad gesloten en eind april of mei weer open. 
Het zwembad was met de wal verbonden door lange wiebelende plankiers, bij drukte wel 
wat gevaarlijk. ‟s Woensdags en ‟s zaterdags was het met mooi weer soms heel erg druk. 
Niet alleen omdat het vrije schoolmiddagen waren, maar ook vanwege het goedkope tarief 
van 0,03 cent per kind! ‟s Morgens was het meestal 0,10 cent en er was ook nog een tarief 
van 0,05 cent. Wat was het primitief als ik zie hoe het nu is. Maar we leerden zwemmen en 
hadden er veel plezier!                                                                                                  M.K.B. 
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De huisnaaister 
 
Een beroep uit de eerste helft van de vorige eeuw. 
 
Door Ina van ’t Verlaat-de Goeij 
 

Soms was de huisnaaister iemand met een minder goede 
gezondheid en dan werd er gezegd, dat ze maar moest leren 
naaien, omdat ze voor werkster niet sterk genoeg was. Soms was 
er ook een (oude) meid die zo haar kostje bij elkaar scharrelde. 
Ze gaf dan dikwijls nog een middag in de week les aan meisjes 
die voor zichzelf wat wilden leren naaien. 
In veel huishoudens was de huisnaaister echt nodig. Moeder kon 
soms helemaal niet naaien, dat had ze nooit geleerd. Maar met 
een groot gezin kwam ze er ook niet aan toe. De naaister bracht 
zelf haar naaimachine mee als ze kwam. Soms deed ze dat op 
een kruiwagen. Op zo‟n dag verdiende ze dan meestal een 
daalder of twee gulden. Dat was altijd nog een paar kwartjes meer 

dan een werkster. Maar het werk was niet makkelijk en moeilijk te overzien. Een dag is 
gauw voorbij, vooral als er een hoop verstelwerk ligt. 
 
De mannen droegen meestal eigengemaakte flanellen hemden met een dubbel borststuk. 
De onderstukken raakten gauw versleten, daar moest dan een nieuw stuk aan. Van de 
overhemden waren de boordjes het eerste versleten. Het boord werd er dan afgehaald en 
gewoon omgekeerd. Dat ging ook zo met de manchetten. Was het boordje helemaal niet 
meer te redden, dan werd er onderaan een reepje afgeknipt en werd er een nieuw boord 
gemaakt. Dat onderstuk werd dan vervangen door een ander lapje. Ook al was dat 
helemaal de kleur niet, daar nam niemand aanstoot aan. De onderkant zat immers toch in 
de broek. Altijd waren er wel pilo werkbroeken, waar een nieuwe knie of nieuwe kont in 
moest. Al kleurde het nieuwe stukje helemaal niet meer bij een broek die al veel gewassen 
was, daar keek men niet naar. 
De naaister kwam niet alleen om te verstellen, maar ook om nieuw te maken met de 
machine of met de hand. Van alles wat je droeg aan onder- en bovenkledingstukken, was 
voor een groot deel met de hand gemaakt. 
Er werden ook wel kleren gekeerd. Als je een wintermantel een paar jaar gedragen had, zei 
moeder dat hij zo verschoten was als de nacht en dat je er mee voor schand liep. Aan de 
binnenkant was hij dan zo goed als nieuw. Daarom werd de naaister erbij gehaald. Hoe ze 
dat op één dag klaar kon krijgen is me altijd een raadsel geweest. 
Het was een groot werk; alle naadjes moesten erg precies losgetornd worden (met de 
schaar, want tornmesjes waren er niet). Een secuur werkje, want als je schaar uitschoot, 
was de hele jas bedorven. De stukken werden opgeperst, weer in elkaar geregen, gepast 
en opnieuw in elkaar gestikt. Soms waren er dan wel problemen met de knoopsgaten. Ik 
denk dat tegenwoordig niet veel mensen van een gekeerde jas hebben gehoord. 
Toentertijd kreeg je er een gebreide muts en wanten bij en je was voor heel weinig geld in ‟t 
nieuw. De naaister werd meestal op handen gedragen, wat begrijpelijk is, want haar loon 
bracht dubbel en dwars z‟n rente op. 
 
Huisnaaister, een uitgestorven beroep, maar ze had wel een hele grote waardering bij de 
mensen waar ze voor werkte, dat is wel zeker! 
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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 wel duidelijk dat de kerk, hoe jammerlijk verscheurd 
meer is dan een menselijke instelling. 

 
We gaan weer verder met de geschiedenis van kerken naast de Ned. Herv. Kerk . 
Deze keer over de Gereformeerde kerk (nu de kerk hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat) die 
bijeen kwam in wijk B. (Koekjesfabriek Merba). De laatste keer dat ik daarover schreef was 
in de periodiek van december 2007 (nummer 47). 
 
Op zondagavond 26 april 1896 nam  ds. G.W.H. Esselink afscheid wegens zijn vertrek 
naar Zierikzee. De laatste preek als predikant van Sliedrecht was uit 1 Petrus 5 : 10-11. 
“De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijne eeuwige heerlijkheid in Christus 
Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, 
versterke en fundeere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en kracht in alle eeuwigheid. Amen.” 
 
De zoektocht naar een nieuwe predikant was al in april begonnen. Zondag 16 april ging 
voor in de kerkdiensten ds. J. v.d. Berg uit Rhoon. Verschillende kerkenraadsleden en 
gemeenteleden waren zeer ingenomen met de prediking van deze predikant. 
Twee weken na het verterk van ds. Esselink stelt de kerkenraad de gemeente het volgende 
tweetal voor: ds. J. v. d. Berg te Rhoon en ds. W. Bosch te Vrijhoeve-Grevelduin. Door de 
manslidmatenvergadering werd met meerderheid van stemmen besloten ds. v.d. Berg te 
beroepen. Op 28 mei 1896 werd bekend dat ds. J. v. d. Berg uit Rhoon het beroep had 
aangenomen. 
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Zondag 2 augustus 1896 is ds. J. v. d. Berg bevestigd als nieuwe predikant, hij is dan 27 
jaar. Zijn eerste preek was gebaseerd op Efeze 6: 19-20b: “en voor mij, opdat mij het woord 
gegeven worde in de opening mijns mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des 
Evangelisch bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten.” 
 
In veel kerkgebouwen zijn galerijen (balcons). Deze hebben door alle jaren heen een 
aantrekkingskracht op de jeugd, zo ook in Sliedrecht. In 1896 wordt het genoemd een 
“steen des aanstoots”. 
In de notulen van 3 augustus 1896 lezen we: Om redenen dat er klachten inkomen van 
jongens die zich op de galerij plaatsen en daar stoornis onder de kerkdienst verwekken, 
wordt besloten jongens beneden de 14 jaar de toegang te weren. 
 
Zitplaatsenverhuur was een gebruikelijke vorm voor inkomsten voor de kerk, de opbrengst 
in 1896 was fl.652,70.  Daar omheen gebeurden zaken die nu niet meer gebeuren. 
Zo lezen we in de notulen van 6 september 1896 “wordt gesproken over de zitplaats in de 
kerk van  A.B.  die klaagt over te weinig zitplaats in zijne bank, daardien K. zijn kind mede 
brengt, waardoor de plaatsruimte te veel wordt ingenomen. Besloten wordt ene commissie 
te benoemen om met A.B. daarover te spreken.”    De “oplossing” lezen we in de notulen 
van 5 oktober. De commissie meldt:  “dat op kosten van A.B. in die bank afscheidingen zijn 
gemaakt, die de vijf plaatsen gelijkmatig verdelen en waardoor A.B. is tevreden gesteld.” 
 
De grote voorjaarsschoonmaak is en was in Sliedrecht beroemd. Dit gold ook voor de 
broeders kerkenraadsleden. In de vergadering van 5 april 1897  lezen we: “Ten gevolge 
van den schoonmaaktijd wordt besloten de weken tusschen Pasen en Pinksteren geen 
catechisatie te houden  voor de jonge dochters.” 
 
Om een beeld te krijgen over het leven in de gemeente valt op dat de onderlinge band sterk 
was. Diaconaal werd ondersteuning gegeven, maar ook bijgehouden of er geen misbruik 
van werd gemaakt. In de wintermaanden was er extra aandacht voor de armen. Naast 
geldelijke steun was de ondersteuning in natura gebruikelijk.  
Ook was er  toezicht vanuit de kerkenraad op het dagelijks leven van de gemeenteleden. 
b.v. kerkgang, dronkenschap, zedelijk gedrag, zondagsviering. Dit waren steeds 
terugkomende zaken in de kerkenraadsvergaderingen. 
 
Om toegelaten te worden als belijdend lid was er een strenge “voorselectie”. Men moest 
voor de kerkenraad verschijnen, waar men gevraagd werd naar kennis der leer en geloof. 
Het was niet ongebruikelijk dat men werd terug gestuurd met de boodschap: “Ga nog maar 
een poosje naar de cathecisatie!”   
 
Aan ouders, die hun kinderen naar de Christelijke school stuurden en het schoolgeld niet 
konden betalen, werd door de diaconie ondersteuning gegeven. 
 
In februari 1898 zijn er klachten over het ziekenbezoek van de predikant.  Hij antwoordt dat 
er in deze tijd zoveel influenzalijders zijn dat het niet doenbaar is hun alle te bezoeken. 
 
Men was soms zeer direct in uitspraken. Op 4 februari 1898 wordt gesproken over H.R. 
van wie vernomen was dat hij bij de Chr. Geref. Kerk  is aangesloten en daar ook zijn kind 
heeft laten dopen. De reden was dat ds. v. d. Berg is als een wolf in de schaapskooi 
Christi!! 
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In 1898 wordt Koningin Wilhelmina ingehuldigd. Br. v. d. Wiel zal de vlag hijsen. Ds. v. d. 
Berg zal op die dag een feestrede houden. Het hek op de dijk zal met oranje vlaggen 
versierd worden. 
 
Er zijn gemeenteleden die niet te spreken zijn over ds. v. d. Berg. Hij preekt wel 
Gereformeerd . . . maar niet 'bevindelijk' genoeg. Ook over het bezoekwerk zijn klachten. 
Een predikant in die dagen was in het zwart gekleed, droeg een hoge hoed en maakte 
gebruik van een wandelstok. Of ds. v. d Berg geen wandelstok had, wordt niet vermeld, 
maar wel dat hij er één kreeg. 
Bij het overhandigen van dit  “versiersel” merkt een ouderling op: “Omtrent de herderstaf, is 
het ons aller hoop en verwachting dat die u steeds aan u herderlijk werk zal herinneren” 
Deze uitspraak had denk ik, een dubbele bodem. 
 
Rond de eeuwwisseling ging het wereldgebeuren niet ongemerkt voorbij.  Boerenoorlog in 
Zuid-Afrika, Paul Kruger, vluchtelingen . . . het was wereldnieuws. In de “Merwebode” van  
28 september 1900 lezen we over Kaapse vluchtelingen die daarover kwamen vertellen. 
“Het kerkgebouw van de Gereformeerde kerk was te klein om de saamgestroomde menigte 
te bevatten, ongeveer 800 zijn aanwezig. Vele honderden moeten teleurgesteld huiswaarts 
keren.” 
De bannelingen doen hun droevig verslag. Men kan een speld horen vallen tijdens hun 
toespraak. Aan het einde van deze bijzondere avond werd een collecte gehouden voor een 
weeshuis. De opbrengst was fl.92,50. 
 
In 1901 was het interieur van de kerk aan een algehele opknapbeurt toe. Muren moesten 
gewit worden, kerkbanken gevernist en de preekstoel en de voorkant van de galerij wit 
geverfd worden met gouden biesjes. Of het een wedijveren met de plaatselijk Ned. 
Hervormde kerk was weet ik niet. Daar was  ook det preekstoel wit met gouden biesjes. Bij 
de openbare aanbesteding bleek schilder Nederveen de laagste inschrijver, fl.333,00. 
Het werd hem gegund onder voorwaarde dat er geen kinderen onder de 13 jaar mee 
zouden schilderen!   
In juli en augustus staat alles op zijn kop. Wat een schrik om te constateren dat na verloop 
van tijd blijkt, dat de vernis op de banken blijft kleven!! De schilder wordt op het matje 
(moest voor de kerkenraad verschijnen) geroepen.   
 
De waardering over de werkzaamheden van ds. v .d . Berg zijn divers. Als hij dan in 
oktober 1902 een beroep aanneemt naar Terneuzen, wordt dat zonder enig tegenwoord 
aanvaard. 
Ds. v.d. Berg sprak op de vergadering van 1 december, waar hij voor het laatst aanwezig 
was, zijn verwondering erover uit dat niemand in de kerkenraad had gevraagd om te 
blijven. De houding van de kerkenraad was voor hem onverklaarbaar. Bij zijn afscheid van 
de gemeente zal hij de kerkenraad niet expres aanspreken, maar wel de houding van de 
kerkenraad aan de gemeente  bekend maken. 
Zo vertrok ds J. v. d. Berg op 7 december 1902  naar Terneuzen. 
 
P.S. Opmerkingen of aanvullingen zijn altijd welkom. 
 
Telefoon: 0184 - 416511        
E-mail: LeeWin@kpnplanet.nl 
   
 

mailto:LeeWin@kpnplanet.nl
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Wedervaringen van een linecrosser (vervolg) 

Onze vlucht uit  “Bezet Gebied” 
 

Geschreven door een Linecrosser uit Sliedrecht / 1946 
 

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. 
 
Nu naar de boot, een gloednieuwe, onvervalst 
Sliedrechtse roeiboot. De boer ging met ons 
mee om ons tot de Nieuwe Merwede te 

brengen. Wim, onze schipper en wij roeiers namen onze plaatsen in en de anderen 
maakten het zich op het stro, dat onder de boot lag, zo gemakkelijk mogelijk. 
Om overtollig geluid te dempen, waren de riemen met zakken omwoeld, wat geen 
overbodige maatregel bleek te zijn. Daar gingen we, tegen de sterke stroom in roeiend, 
waardoor we dus niet erg hard opschoten. Eindelijk kregen we een goede dijk langs ons 
vaarwater, zodat de andere jongens uit de boot konden gaan en door middel van een 
stevige lijn de boot tegen de harde stroom in konden “jagen”. Ons tempo werd hierdoor 
beduidend hoger. Het maantje scheen nog onbarmhartig helder, te helder zodat, toen we 
bij de in Sliedrecht welbekende kapotte rol aan de Nieuwe Merwede en Kikvorskil 
arriveerden, het geboden was nog een poosje geduldig te wachten. 
 
We hunkerden om weg te kunnen gaan en omstreeks elf uur was het tijdstip aangebroken. 
Een eenvoudig, maar zo eerlijk gemeend goede reis van de boer, een stevige handdruk en 
toen ging het erop los. De grote moeilijke tocht begon, vol spanning en emotie, maar 
ondernomen door een stel doelbewuste knapen. 
Piet en ik roeiden de boot naar het midden van de Nieuwe Merwede en de stroom sleurde 
ons mee met een snelheid van circa 7 km en in de goede richting, het bevrijde Zuiden. 
Geen woord mocht er gesproken worden en zo goed als niet geroeid. Vol spanning hielden 
we de beide oevers der rivier in het oog. Ze waren nog duidelijk te zien, daar het feitelijk 
nog te helder was. Soms kwamen we te dicht onder de ene wal, dan wel de andere, en 
dan was een teken van de schipper voldoende om rustig de boot weer in het rechte spoor 
te brengen. Dit alles ging heel rustig en kalm. Weer in het midden van de rivier zaten we 
muisstil en luisterden, daar we in het begin de gevaarlijkste punten moesten passeren, n.l. 
de Ottersluis, waar de Moffen op wacht stonden, en dan de Kop van ‟t Land. Hiertoe 
moesten de hoogspanningsmasten in het vizier komen, die bij de Kop van ‟t Land de 
stroomleidingen over de Nieuwe Merwede leidden. 

Na circa 20 minuten zagen we uit de duisternis deze masten opduiken, dus waren we de 
Ottersluis in ieder geval zonder incident gepasseerd. Maar nu zou het spannendste 
ogenblik komen. De masten vertoonden zich steeds duidelijker aan onze gespannen 
blikken en eindelijk zagen we duidelijk hoe we onder de hoogspanningsdraden doorgleden, 
die net even tegen het nu wat fletser wordende maanlicht zichtbaar waren. Het was nu 
volkomen stil in de boot en het water lag rimpelloos. 
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Daar hoorden we ineens in de verte geplons. We waren tot het uiterste gespannen. Alle 
twaalf ogen tuurden over het water en jawel, daar zagen we iets zwarts en we hoorden het 
plonsen der roeiriemen. Dat was het eerste en we dachten: “Nou, dat ziet er niet zo erg 
mooi uit, want wie zouden in die boot kunnen zitten”. We konden nu duidelijk zien, dat hij de 
rivier overstak, van Noord naar Zuid. We naderden elkaar tot op enkele tientallen meters, 
doch we hoorden in die boot ook niets; het was doodstil. We dreven snel westwaarts en al 
spoedig was onze schrikverwekker uit het gezicht verdwenen. Hè, hè, dat was een 
opluchting. De mannen in onze boot dreigden luidruchtiger te worden, hetgeen echter 
resoluut de kop werd ingedrukt. Het was nog heel gevaarlijk terrein, waar wij waren, en ja, 
daar hoorden we alweer een boot, welke aan bakboordzijde uit het donker kwam opdagen; 
alweer spanning! 
 
Er werd stevig geroeid in die tegenligger, welke tegen de stroom moest oproeien. Ook in 
die boot werd niet gesproken. Hij passeerde ons en wij konden hem heel duidelijk zien, 
doch er gebeurde gelukkig weer niets.  
Maar sapperloot, daar zagen wij aan de noordelijke kant van de rivier, ons inziens dicht 
onder de wal, twee roeiboten, welke ons al roeiend hadden ingehaald, die zich bovendien, 
zoals achteraf bleek, niet aan de afspraak hadden gehouden om tien minuten na elkaar van 
de rol te vertrekken. Wij zaten dus op dat moment met minstens drie boten bij elkaar, wat 
niet zo bijster geruststellend was, doordat die andere twee met roeien zo‟n lawaai maakten, 
dat men ons wel moest opmerken. De narigheid bleef dan ook niet uit en een echt 
Mofachtig “Halt!” werd ons van de oever gesommeerd. De schreeuwer bleek te staan op 
het zuidelijke landingshoofd van het pontveer. In onze boot was en bleef het stil; allen 
waren onverschrokken kalm, niet denkende aan het grote gevaar, waarin wij verkeerden. 
Voor de tweede maal werd “Halt!” geroepen; weer was het stil. Nogmaals schreeuwde die 
Mof van de zuidkant “Halt!” en vlak daarop een geweerschot, waarvan de kogel op een 
naar schatting vijftiental meters achter ons in het water spatte. Instinctief doken wij allen 
zover mogelijk voorover, maar al spoedig moesten de schipper en wij weer rechtop gaan 
zitten om de boot in de juiste richting te houden. Vol intense spanning wachtten wij af of er 
nog meer zou volgen, want we dachten niet anders dan dat wordt vechten, erop of eronder. 
Beleefden wij hier DE vorm van doodsangst? Wie zal het zeggen. Bij ons zelf gespeurde 
we slechts een overmatig zelfvertrouwen. Ineens hoorden we van de zijde, waarvandaan 
het schot was afgevuurd, het geluid van een motorboot, waarschijnlijk een boot met 
aanhangmotor. Nu konden we dit geval ook zien, oogsziens een patrouillebootje, dat de 
rivier opvoer en tussen ons en de zuidelijke oever gelijk met ons opvoer. Wat wij zonder 
spreken als tegenmaatregel namen, och, dat was slechts een instinctmatige reactie. Wim 
zat plotseling met zijn pistool in de hand; wij grepen onze riemen nog wat steviger en 
voelden vlug, of onze portefeuille met papieren zodanig in onze zak zat, dat we met een 
enkele beweging het hele zaakje zonodig overboord konden gooien. Het was alles werk 
van enkele seconden. Intussen hadden we ieder moment het zwarte monster aan de 
zuidkant duidelijk in het oog. Het was nu ongeveer op dezelfde hoogte als wij. En juist op 
dit moment werd de motor gestopt en verdween het onding naar de kant. Is het wonder, dat 
we even herademden. Het was stil en het bleef stil en wij dreven steeds verder naar ons 
doel. 
 
De andere roeiboten waren inmiddels uit het gezicht verdwenen en de maan, die intussen 
was schuil gegaan, maakte het onmogelijk om twee oevers in de gaten te houden. Nu 
kwam Jan‟s sterrenkunde goed van pas om onze navigatie op peil te houden. De zuidelijke 
oever hielden wij als een schim aan bakboordzijde. Het begon allengs een beetje nevelig te 
worden, wat natuurlijk gunstig was, maar onze lichaamstemperatuur niet ten goede kwam. 
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Het zicht naar boven bleef echter goed, zodat Jan prachtig de sterrenhemel in het oog kon 
houden en zo onze koers kon leiden. 
 
Thans was het zaak te letten op een verhoging aan de zuidelijke oever, waar een ruïne van 
een huis moest staan, zoals op de kaart was aangegeven, dus was het geraden iets 
bakboord aan te houden. Allengs kregen we wat meer rumoer te horen, dat steeds sterker 
werd en ook hoorden we Moffen schreeuwen en paarden en wagens rijden. Het was op het 
laatst een behoorlijke herrie, dus leek het alsof ze nogal wat aan het versjouwen waren, de 
smeerlappen; natuurlijk het graan, aardappels enz., dat de boeren daar achter hadden 
moeten laten, toen ze uit hun huizen werden getrapt. Enfin, we hadden ons al lang genoeg 
kwaad gemaakt over die wandaden. 
 
Eindelijk zagen we de bewuste verhoging, ons eerste oriënteringspunt; daarna zouden we 
een paar kilometer niets meer zien dan mist en water. De dam, die nu volgen moest, stond 
door de hoge waterstand geheel onder. Het navigeren moest dus nu geheel op de sterren 
geschieden en misschien – maar dat zou niet helemaal goed zijn – zouden we een glimp 
kunnen ontwaren van de noordoever. Inderdaad zagen we af en toe heel vaag over 
stuurboord een soort zwarte streep; dan kwam er direct een seintje om iets bij te trekken tot 
we weer in de juiste koers lagen. 
 
Na een minuut of twintig kregen we aan de zuidkant weer land in zicht, echter heel vaag; 
het betekende echter voor ons, dat het gevaar nu zo goed als geweken was. Dit moest, als 
we geen fout maakten, de Jacomienplaat zijn, welke de laatste plaat is tussen de Nieuwe 
Merwede en de Amer en die spits toeloopt tot het punt, waar de twee genoemde rivieren 
tezamenvloeien. Wanneer die plaats zou eindigen, moesten we van koers veranderen en in 
de richting Lage Zwaluwe roeien, dus dwars op de stroomrichting. We zaten allen te turen 
en ingespannen te luisteren, want de Jacomien stond gedeeltelijk blank, zodat we het over 
de dijken stromende water duidelijk konden horen.  
Na een poosje varen hield het geluid plotseling op en konden we niets anders ontwaren 
dan water en duisternis. We veranderden van koers, zodat we ongeveer recht op de 
zuidelijke oever van de Amer aankoersten. De sterren waren toen onze wegwijzers, terwijl 
we steeds strootjes in het water wierpen om te zien, of wij nog wel haaks op de stroom 
lagen. Westwaarts was het net, of er een massa water zich in een ravijn stortte; dat was het 
geruis van het water langs de vernielde bogen der Moerdijkbruggen. We moesten hard 
roeien, daar we schuin tegen de stroom in moesten varen om niet naar de Spoorbrug af te 
drijven. Vol spanning tuurden we vooruit, of we een spoor konden zien van de bevrijde 
oever, waar we zo lang en intens naar hadden verlangd. Plotseling zag ik een zwarte 
streep en riep het de andere jongens toe. Nu waren we zo goed als van de vijand verlost, 
zodat we gerust harder konden praten. Er kwam nu een heel andere stemming over ons; 
allen waren opgewonden en vrolijk. We roeiden, wat we konden. 
Waarschijnlijk tengevolge van het lawaai, dat wij produceerden, toen enkelen van ons de 
Amer van wat meer water voorzagen, werd er plotseling vanaf  de wal geroepen: “Zijn jullie 
Hollanders?”. We wisten niet wat we hoorden en waren even perplex, maar riepen toen als 
uit één mond: “Ja!!” Hierop werd ons geantwoord: “Dan moeten jullie een paar honderd 
meter terugvaren en daar aan wal komen”. We voeren terug totdat we een 
miniatuurhaventje ontdekten. Daar meerden we, geholpen door een Nederlandse O.D.-
man, die daar de wacht betrokken had. Hij loodste ons door een mijnenvrij paadje en over 
een prikkeldraadversperring en  werden toen hartelijk door hem begroet, al werd hierbij niet 
vergeten ons wapen te confiskeren. Plicht is plicht. En zo stonden we hier dan, nu op vrije 
Vaderlandse bodem; wat een raar gevoel was dat. We konden het ons geen van allen goed 
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voorstellen. Het idee, dat we nu van die Moffen verlost waren en ze nu waarschijnlijk  zelf 
mee te lijf zouden kunnen gaan, het was te veel om ineens te verwerken. 
 
Met enkele O.D.-mannen gingen we op weg naar Lage Zwaluwe. Dit was een tocht door 
kuilen, langs mijnenvelden en over wegen met diepe sporen. Zo af en toe zakte je tot je 
hielen in de blubber. Onderweg lag aan de kant nog een stukgeschoten tank. 
Eindelijk kwamen we in het plaatsje zelf aan en gingen een hek binnen, waarvoor een grote 
modderpoel lag. Het was echter zo donker, dat we niet konden zien waar we waren, of het 
een kazerne of een school was, waar we in moesten. 
In de gang moesten we onze bagage laten staan en zelf werden we in een kamer gelaten, 
waar enkele militairen zaten. Wij moesten bij de Commandant komen om ons te laten 
fouilleren en onze papieren af te geven. Alleen ons geld mochten we houden. Ook werden 
we ondervraagd over de tocht en over Duitse wachtposten enz. Na deze ondervraging 
gingen we naar een groot lokaal, waar het een behoorlijke grote rommel was: geweren aan 
de kant, een kachel, die tussen zijn vuil heerlijk brandde, enkele bankjes en stoelen met er 
op half slapende soldaten en een tafel met een paar kannen koffie en thee. We werden 
daar met veel enthousiasme ontvangen door die jongens, die wakker werden, toen die 
troep lawaaierige linecrossers binnenkwam. 
 
We waren nog niet goed en wel op ons gemak, of er kwamen enkele dames binnen met 
schotels vol biscuits, dik met boter besmeerd en suiker erop en tevens een kop echte thee 
erbij; dit alles bleek georganiseerd te zijn door het Rode Kruis. 
Nadat we dit opgesmikkeld hadden – en dat had niet zo heel lang geduurd – kwamen er 
schalen met brood, belegd met corned beef, sardines, kaas en nog meer lekkernijen. We 
konden eten zoveel we wilden en we lieten het ons ook terdege smaken. En dan dit nog. 
De soldaten rookten pure Engelse sigaretten, terwijl wij met onze eigen teelt 
rondscharrelden, maar het duurde toch niet lang, of er werden ons van alle kanten 
sigaretten aangeboden. Sjonge, sjonge, wat een sensatie na zo‟n eigen-stook-stok. We 
konden zelfs na een poosje al Engelse sigaretten kopen, dus werd de eigen teelt al niet 
meer aangekeken. 
Zo hebben we de gehele nacht doorgebracht. Ja, dit zou ik haast nog vergeten: de radio 
stond er ook weer lustig te spelen en de nieuwsberichten konden we nu gewoon, zonder 
ergens op een afgelegen plaatsje te gaan zitten en met een oor op het toestel of met een 
koptelefoon op, vrij luisteren. Wat een heerlijk gevoel! 
 
L.H. Kuipers 
 
 
Bewerkt door Ina van ‟t Verlaat-de Goeij 
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Uit de oude doos . . . 
 
 

 
 
 

In onze vorige periodiek vroegen wij u het volgende . . . 
 

Waar was deze winkel gevestigd?             Wie was deze koopster? 
 

De reacties . . . 
 

Wim Kwakernaak had zijn winkeltje in de Piet Rijsdijkstraat ( nu Johan Kraaijveldstraat) 
tussen de Piet Heinstraat en de (Catsstraat) ( nu Verbindingstraat) aan de zuidzijde. 

De koopster is Teuntje Visser. Bij Hervormd Sliedrecht bekend o.a. 
als voorzitter van de meisjesvereniging en zondagschooljuffrouw 

Tot haar verdriet altijd vrijgezel gebleven. 
Piets en Leen Lagewaard 

 
In het- nieuwe fraai vormgegeven - verenigingsblad  

waren er vragen omtrent de nota van W. Kwakernaak. 
Deze man kwam vroeger met breiwol en gebreide kleding zoals bijv. truien, sokken, vesten 

enz. al bij mijn moeder aan de deur bij ons thuis aan de Klopstraat. 
Hij reed zijn klanten af met een zgn. motorbakfiets, driewielig van het merk "Gazelle" 

Zijn naam was Wout Kwakernaak, door mijn moeder altijd "Kwaak "genoemd. 
Kwaak woonde in de Joh.Kraaijeveldstraat, ik dacht op nummer 57. Hier was ook een 

winkeltje in de voorkamer. Kwaak was getrouwd maar had dacht ik geen kinderen. 
Jan Korevaar 
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Bonkelaarstaete? 
 
Het begint erop te lijken dat de plannen die bestaan voor de aanpak van het gebied rondom 
de Bonkelaar eindelijk tot realisatie zullen komen.  
De Bonkelaar zal worden gesloopt, de bibliotheek zal een nieuw onderkomen krijgen.  
Op de plaats van de Bonkelaar moet een appartementencomplex verrijzen met daaronder 
commerciële ruimtes. Een (voorlopige?) naam voor dit complex bestaat ook al: de 
gemeente Sliedrecht suggereerde de naam Bonkelaarstaete. Voorwaar, een fraaie naam. 
Maar… is het ook een passende naam? Vindt deze naam met zijn „historische‟ spelling wel 
een verankering in de Sliedrechtse geschiedenis?  

 
Wie wat grasduint in enkele woordenboeken, bronnen die voor iedereen makkelijk 
beschikbaar zijn, kan het volgende vinden. 
Wolters woordenboek Nederlands Koenen, 29e druk 1992, Utrecht-Antwerpen, pag. 1063 
geeft: “state (…) adellijke hofstede.” 
Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, 9e druk,  
‟s-Gravenhage 1970, deel 2, pag. 1910 geeft: “state (…) (in Friesland)  adellijke bezitting, 
landgoed; 2) adellijk landhuis of slot.” 
De digitale versie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) 
vermeldt: “adellijke bezitting, landgoed.” 
Heeft er in het verleden in Sliedrecht een landgoed bestaan dat de naam „state‟ heeft 
gedragen? Ik ben benieuwd, maar ik denk dat het antwoord NEE zal zijn.  
Dat is niet zo vreemd, als we kijken naar het label “in Friesland” dat Van Dale aan het 
woord hangt. Het woord „state‟ is een historisch begrip dat typisch thuishoort in de provincie 
Friesland. Voor Sliedrecht ontbreekt waarschijnlijk iedere historische verankering van dit 
woord. Het pretendeert dus iets wat niet waar te maken is. 
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De voorgestelde spelling „staete‟, dus met –ae-, is in strijd met alle spellingsconventies. Het 
is een pseudo-historische spelling, die niet berust op de spellingsgewoontes, ook niet op de 
Oud-Nederlandse. 
Nu kenden het Middelnederlands en het 17e-eeuwse Nederlands geen vastgelegde 
spellingsregels, zoals we die nu kennen. Op sommige punten was de gebruikte spelling 
echter zeer consequent, speciaal als het ging om de spelling –ae-. De e- achter de –a had 
als functie aan te geven dat er sprake was van een lange klinker in een gesloten 
lettergreep. (= een lettergreep die eindigt op een medeklinker) De –ae- had dezelfde 
functie als de dubbele –a- (dus –aa-) van nu. 
De –a- in het woord „state‟ staat in een open lettergreep (sta – te) en die werd in het 
Middelnederlands en in het 17e-eeuwse Nederlands gewoon gespeld als –a-, dus „state‟. 
 
Alle „staetes‟ in Sliedrecht (Rijnstaete, Catsstaete) zijn verkeerd gespeld in een streven de 
namen van deze gebouwen een pseudo-historisch karakter te geven. Tussen twee haakjes: 
Jacob Cats, die afkomstig was uit Zeeland, zal wel nooit op een „state‟ hebben gewoond. 
 
Op grond van deze argumenten lijkt het mij goed nog eens na te denken over een 
passende naam voor het bouwwerk dat op de plaats van de Bonkelaar moet verrijzen. 
Misschien is het iets voor de werkgroep „Bebouwing en bewoning‟ van de Historische 
Vereniging Sliedrecht om zich hier eens over buigen.  
Voorzover ik mij kan herinneren, stond er op de plaats waar nu de Bonkelaar staat vroeger 
een boerderij. Misschien had die een naam, die in de naamgeving van het te bouwen 
appartementencomplex kan terugkomen. 
 
Tot slot nog even dit.  
We zien tegenwoordig met enige regelmaat de term „residence‟ opduiken in de naam van 
appartementengebouwen.   
Koenen omschrijft dit woord als volgt: “luxueus appartementencomplex in fraaie omgeving.” 
Van Dale handwoordenboek Frans-Nederlands, Utrecht-Antwerpen 1994 zegt op pag. 586: 
“Luxe woning → villawijk met dure flats.”  
De term „state‟ inwisselen voor „residence‟? Het lijkt me nogal pretentieus. 
Wat er op het Bonkelaarplein ook gebouwd zal worden, laat het geen staete/state of 
residence worden! 
 

Kees Holleman   
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Voorgoed vastgelegd “Papieren behoud” voor het Atelier (vervolg) 
 
Door: drs. L.H. van der Meule, bouwhistoricus 
 
Situering 
Op de overzichtskaart van de gemeente Sliedrecht door de topografische dienst zien we als 
meest in het oog lopende kenmerk de met de rivier mee slingerende dijk. Op het punt waar 
die dijk doorkruist wordt door een weg van jongere datum naar het Dokter  Langeveldplein 
staat binnendijks aan de westzijde het oudste monument van Sliedrecht, de N.H. 
Dorpskerk, daar schuin tegenover, en dus eigenlijk buitendijks, staat Kerkbuurt 154. 
(Illustratie 5 maar zie ook illustratie 2) 

 
Illustratie 5: 

overzicht Sliedrecht 
Bron: Topografische Atlas Zuid Holland   Schaal: 1: 25.000 (hier niet op schaal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustratie 6: 
uitvergroting fragment ill. 5 
de zwart/wit cirkel links van de 
weg-hier in oranje weergegeven 
-geeft de positie van de 
Dorpskerk aan  
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Op bijgaande kadastrale kaart zien we dan de situatie zoals ten tijde van de verwerving 
door De Grote Rivieren. (Illustratie 7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustratie 7: 
Kerkbuurt 154 op zijn kavel 
Bron: kadaster gemeente Sliedrecht 
schaal oorspronkelijk 1 : 500 
(hier niet op schaal) 

 
 

Gegevens uit kaarten 
Eigenlijk zijn voor de bebouwing in Sliedrecht geen kaarten voorhanden die teruggaan tot 
voor 1800. De heel grootschalige kaarten van de Alblasserwaard uit de 17de en 18de eeuw 
geven vrijwel geen inzicht in afzonderlijke bebouwing in de boerennederzettingen die later 
het dorp Sliedrecht zullen gaan vormen. (Illustratie 8) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustratie 8: 
Sliedrecht op het eind van de 17de 
eeuw, iets dichtere bebouwing bij de 
kerk maar wel uitsluitend binnendijks 
Bron: Kaart van Holland 1639-1681 
door Jacob Aertzs. Colom 
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De eerste opmeting die ons echt op weg helpt is de eerste kadastrale opmeting van ons 
land. Reeds tijdens de Franse bezetting was een begin gemaakt zo rond 1812. Koning 
Willem I zag in dat het voltooien en vervolmaken van deze operatie voor zijn nog jonge 
koninkrijk op allerlei manieren van belang was. Niet alleen kon de nieuw vervaardigde 
opmeting dienen om allerlei geschillen tussen burgers onderling te beslechten, het was 
tevens een prima manier om zo zuiver mogelijk de buitengrenzen van het Rijk vast te 
stellen, iets wat tot dan toe nooit was gebeurd. 
Meer dan tien jaar werd er gemeten in een Nederland dat op veel plaatsen nog veel 
moeilijker toegankelijk was dan tegenwoordig. Grote heidevelden, moerassen en 
zandverstuivingen en regelmatig onderlopende stukken land maakten het opmeten tot een 
titanenarbeid, die dan ook tot op de dag van vandaag respect afdwingt door zijn 
volledigheid en betrouwbaarheid.  
Ook Sliedrecht kwam aan de beurt en we zien op de allereerste opmeting, de later 
overgetrokken net-versie van 1830, dat het buitendijkse perceel tegenover de dorpskerk 
nog volledig onbebouwd is. (Illustratie 9) 
 

 
 

Illustratie 9: 
de situatie rond 1830, de buitendijkse percelen schuin tegenover de kerk nog onbebouwd 

Bron: KadorRotterdam 1830, Sliedrecht sectie C 
 

Ruim dertig jaar later ziet het beeld er in veel opzichten heel anders uit: de bebouwing heeft 
zich aanzienlijk verdicht, de perceelindeling tegenover 
de kerk is gewijzigd en genummerd 826 is een woning 
verrezen. (Illustratie 10) 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie 10: 
de bijgewerkte kadasterkaart uit 1867, veel meer bebouwing  

rond de kerk en een huis op de plaats van Kerkbuurt 154, 
hier kadastraal genummerd 826 

Bron: gemeente archief Sliedrecht 
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We verwijzen nog even terug naar illustratie 4 waarop de oudste vermelding van de 
nieuwbouw in 1860 staat vermeld. Tijdens het onderzoek in het pand zelf  vonden we op 
een deur, die lange tijd aan het oog onttrokken is geweest, een potloodaantekening, die de 
nieuwbouwdatum van het huis Kerkbuurt 154 in 1860 verder onderbouwt. (Illustratie 11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie 11: 
aantekeningen op de deur in de grote voorkamer 

'Leendert de Landgraaf   AP Jongste van Goedereede 13 augustus 1860' 
Daaronder 'Het huis verandert in het jaar 1888' 

 
De beide namen zijn waarschijnlijk afkomstig van bouwvakkers die aan het huis gewerkt 
hebben. De onbewerkte grenen deur wekte de indruk nooit geschilderd te zijn geweest. Dit 
zou erop kunnen wijzen dat het interieur in zijn oudste aankleding geheel met bespannen 
wanden en deuren is uitgevoerd. Bij de herindeling en het in onbruik raken van de deur in 
1888 is de aantekening uit 1860 tevoorschijn gekomen en door de dan werkzame 
bouwvakkers van een aanvullende notitie voorzien. (Illustratie 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustratie 12: 
de weggetimmerde deur,  

let op de vele nagelgaatjes als 
restant van een mogelijke 

bespanning 
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Uit ongeveer 1930 is een kadastrale kaart bewaard gebleven, vermoedelijk ten  behoeve 
van een uitbreidingsplan waarop te zien is dat Kerkbuurt 154 aan de oostzijde een uitbouw 
heeft gekregen. Die staat er dan al enige jaren, in de door de heer Smit opgespoorde 
overdrachtsacte uit 1918 blijkt deze aanbouw uit 1913 te dateren. Hij heeft het ook niet 
uitgehouden tot in onze dagen. (Illustratie 13 en 14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustratie 13: 

de situatie tussen de wereldoorlogen, duidelijk is de uitbouw aan de oostgevel te zien 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustratie 14: 
de oostelijke zijgevel,  
geheel glad afgewerkt, 
kort voor de sloop 

 

Zo zijn we naar aanleiding van het verhaal in de plattegrond van dit stukje Sliedrecht 
onwillekeurig toch al beland bij elementen uit de bouwgeschiedenis, die het 
hoofdonderwerp van het volgende hoofdstuk zal zijn. 
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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.  
 

Wordt vervolgd 
 

 
 
 

Cabaretgroep “Altijd Paraat” 
 
Door Fred Stuij 
 

Arina Schram uit Wolvega stuurde ons een 
foto van cabaretgroep “Altijd Paraat”.  
Deze  “cabaretgroep” is in de jaren 1945-
1946 opgezet door een aantal mensen die 
toen mee gewerkt hebben aan het 
droogleggen van Walcheren. Het beginlied 
van de groep was: “Altijd paraat, wij zijn de 
baggermannen.” De melodie is bij Arina 
bekend alleen de woorden weet zij niet 
meer. Misschien is er iemand die de tekst 
nog weet??? 

In de groep zaten Sliedrechters waaronder de vader van Arina, Teunis Schram, en Piet de 
Jong met de letter A in zijn handen. Mogelijk zaten er meer baggeraars in de groep. Arina 
zou dit graag willen weten. Op de foto heeft Teunis Schram de letter J in zijn handen. Arina 
kan zich nog herinneren dat de letterbordjes werden geschilderd. 
De groep heeft enkele optredens verzorgd. Zo werd een revue opgevoerd op 21 maart 
1946 in Middelburg, te Vlissingen op 30 maart 1946, in Nieuwland op 4 april 1946 en in 
Sliedrecht op 23 april 1946. Waarschijnlijk in het Thaliatheater. Misschien dat er lezers zijn 
die dit nog weten. Mocht u meer informatie hebben over de leden van de groep, het 
openingslied en/of de voorstelling in het Thaliatheater dan horen wij dit graag. Wij zullen uw 
informatie doorspelen aan Arina. De foto en bijbehorende informatie hebben een plaatsje 
gekregen in het archief van de vereniging. 
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        Uit ons Verenigingsarchief 
 
 
 


