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Voorstellen nieuwe voorzitter 
 
Het zal moeilijk zijn een waardig opvolger van Fred 
Stuij te zijn als voorzitter van onze Historische 
Vereniging Sliedrecht. Ik ga er mijn best voor doen. 
 
Tijdens de jaarvergadering heb ik me kort aan de 
aanwezigen voorgesteld.  
In dit periodiek doe ik dat wat uitgebreider.  
 
Mijn naam is Gerrit Venis en ik ben op 26 mei 1950 
geboren op A594.  
Mijn geboortehuis - aan de buitenkant van de dijk even 
westelijk van de huidige oprit van de Rembrandtlaan - 

is kort geleden samengevoegd met de woning ernaast.  
In 1953, kort na de watersnood, zijn we verhuisd naar de Wilhelminastraat.  
Die watersnood (ik was toen 2) is ook zo‟n beetje mijn eerste herinnering. De voorkamer 
van ons huisje was op dijkniveau en de woonkamer/keuken lagen een stukje lager; samen 
met mijn zus zat ik boven aan het opstapje naar de voorkamer op mijn knieën te kijken naar 
het water dat in de keuken omhoog kwam.  
Het haalde de voorkamer niet, want toen liep het water bij de grens met Giessendam en in 
Papendrecht al de waard in. 
 
Onze familie woont al van ver voor 1950 in Sliedrecht.  
De familienaam is zelfs in de 17e eeuw in Sliedrecht ontstaan. 
Cornelis Vincenten (zoon van Vincent Cornelisz Metselaer) werkt in 1643 als 
schoolmeester in Sliedrecht. Een van zijn vier kinderen draagt de naam Aryen Cornelisz 
Vennis (waarbij Vennis een afgeleide is van Vincentszoon). Bij diens kinderen komt de 
stamnaam – in zijn huidige vorm - het eerst voor; soms als Venus, soms Venis.  
Wel grappig, want het schoolmeesterschap speelt in mijn leven eveneens een rol. Mijn 
oorspronkelijke beroep was, net als dat van mijn verre voorvader, onderwijzer.  
Van 1972 tot halverwege 1986 heb ik voor de klas gestaan. In ‟86 ben ik in Sliedrecht tot 
wethouder benoemd en dat betekende ook meteen het eind van mijn onderwijsloopbaan. 
Nu ben ik actief als raadsgriffier in de Rotterdamse deelgemeenten Hoogvliet en 
Hillegersberg-Schiebroek. Raadsgriffier is nog een vrij nieuw beroep (het bestaat officieel 
sinds 2003) en het is mijn taak er voor te zorgen dat de leden van de (deel)gemeenteraad 
hun werk goed kunnen doen. 
 
Ik ben getrouwd (met Ineke Cleton) en we hebben twee zoons.  
Beiden hebben het ouderlijk huis verlaten en zijn ook allebei buiten Sliedrecht gaan wonen. 
 
Naast mijn werk en mijn betrokkenheid bij de Historische Vereniging heb ik nog een paar 
andere passies. Met één daarvan maakt u verderop in ons blad kennis; met een aantal 
leden van Inter Nos en Onder Ons speel ik soms in het (historisch) speurspel Goudkoorts, 
dat op verzoek wordt opgevoerd in het Nationaal Baggermuseum.  
Voor “Over…Sliedrecht” heb ik het ware Goudkoortsverhaal geschreven. 
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Bedankt voor 15 jaar vertrouwen 
 
25 Maart heb ik na 15 jaar voorzitterschap van onze vereniging de voorzittershamer 
overgedragen aan mijn opvolger Gerrit Venis. Velen van u waren daar getuige van.  
Dat geeft een warm gevoel. Dank hiervoor. 
Ik kijk met veel voldoening terug op een zeer plezierige periode binnen de vereniging.  
Een vereniging waarin ik me thuis voel. Een fijn bestuur waarbinnen iedereen ruimschoots 
zijn of haar aandeel levert. Mijn dank gaat dan ook in de allereerste plaats uit naar mijn 
(voormalige) collega bestuurders die mij door dik en dun altijd hebben gesteund.  
Laten we eerlijk zijn, 15 jaar is toch een behoorlijk deel van je leven. En wat is er in al die 
jaren binnen de club opgebouwd? Heel veel vrijwilligers zorgen er toch elke keer maar weer 
voor dat de historie van Sliedrecht en haar inwoners bewaard blijft. Hulde daarvoor. 
Als voorzitter en bestuurslid ben ik uit beeld, maar achter de schermen zullen mijn vrouw en 
ik bezig blijven met onze hobby genealogie. Immers de Historische Vereniging heeft een 
zeer actieve club mensen die u graag helpen bij het onderzoek naar uw voorouders.  
De kans is dan ook groot dat u ons op woensdagmiddagen tegenkomt in Het Onderhuys. 
Onderstaande foto is gemaakt tijdens mijn laatste bestuursvergadering op 25 februari 2010. 
Helaas ontbreekt Macky van Leeuwen, die om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn. 

 
 
Het gaat u en onze vereniging goed.  
Gerrit wens ik ook een plezierige periode als voorzitter toe. 
 
Hartelijke groet,  
Fred en Jonnie Stuij 
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Van de Redactiecommissie 
 
Aan onze oproep uit de vorige periodiek is goed gehoor gegeven. 
Vele mensen leverden een bijdrage, nu met gevolg dat we niet alles kunnen plaatsen. 
Verhalen zijn ingekort of geplaatst met een vervolg. 
Voor sommigen is dit een teleurstelling, maar wat in het vat zit . . . verzuurt niet. 
 
Op de jaarvergadering stelde hij zich kort aan u voor, in deze periodiek een uitgebreid 
“voorstellen” van onze nieuwe voorzitter Gerrit Venis. 
Van zijn hand het waargebeurde verhaal “Goudkoorts”, gespeeld door leden van 
theatergroep Inter Nos en toneelvereniging Onder Ons. 
 
De geschiedenis van Sliedrecht over de watersnood 1953, met jeugdherinneringen van 
Bas, verwerkt in de tekst.  
Over de geschiedenis van het onderwijs gaan we verder met de Gereformeerde School aan 
de Schoolstoep, nu met een nieuw schoolhoofd, de heer A. F. van Neutegem en een 
nieuwe school.  
In de periodiek van december 2009 kon u lezen over de polderjongens; deze keer wordt u 
meegenomen in een verhaal over de  rijswerkers en steenzetters. 
 
Een verhaal over de drie zoons van familie Meijer die niet gaan baggeren.  
Zij kozen een ander beroep. 
 
In de kerken naast (uit) de Nederlandse Hervormde Kerk, Jan Hendrik Bogaard.  
Wie hij was en wat hij deed binnen de Hervormde gemeente. 
 
Jeugdherinneringen van De Zaoi, Kees Hansum vertelt ons zijn verhaal over zijn tijd in 
Sliedrecht en het emigreren naar Canada. 
 
Kees Holleman is gaan “bomen over bomen” met Maarten de Winter, met 1 boom in het 
bijzonder.  
 
Laat u verder meeslepen door de Baggermolens en zandzuigers en geniet van nog meer 
wetenswaardigheden over “ons dorp” 
 
 

 
De redactiecommisie,  
 
Ina van ‟t Verlaat-de Goeij 
Jan van Leeuwen 
Martine Visser-van der Tak 
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De geschiedenis van Sliedrecht . . . Watersnood 1953 
 
Het weerbericht voorspelt zaterdag 31 januari 1953 weinig goeds. Via de radio vernemen 
we  het weerbericht van 18.00 uur: "Boven het noordelijke en westelijke deel van de 
Noordzee woedt een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld breidt zich 
verder uit. Verwacht mag worden dat de storm de gehele nacht zal voortduren en in 
verband hiermede werden vanmiddag om half zes de groepen Rotterdam, Willemstad en 
Bergen op Zoom gewaarschuwd voor gevaarlijk hoog water.” Om elf uur ‟s avonds is het 
zover. Het waterpeil in de Merwede stijgt met de minuut. De buitendijks wonende mensen 
zijn op hun hoede. Heel Sliedrecht is in rep en roer.  

Al omstreeks twaalf uur staat er 
water in de Kerkstraat en de 
Dijkstraat. Het Klein Diep is buiten 
de oevers getreden. Langs de 
gehele dijk is men buitendijks aan 
het „kisten‟. Planken worden voor 
deuren en ramen aangebracht. De 
hamerslagen klinken door het hele 
dorp. Het is dé manier die in de 
buitendijkse woningen al  eeuwen-
lang wordt toegepast om het water 
buiten te houden.  
 
 

 
Het anders zo lieflijke „Klaaindiepie‟,  
een boosdoener voor de bewoners van Wijk C tijdens de Watersnoodramp van 1953 

 
“In de buitendijkse stoepwoning, A 178, 
waar ik opgroeide, is het al niet anders. 
Mijn vader is bedreven in het „kisten‟. 
Als hij zelf klaar is, wordt er nog 
bijgesprongen bij de buren. Het water 
komt echter steeds verder richting dijk. 
Tijd om binnen maatregelen te nemen. 
Het vloerkleed in de kamer verhuist 
naar de zolder. De haardkachel en het 
dressoir worden bovenop de tafel 
gestald. Andere meubelstukken ver-
huizen via het laddertje in de keuken 
naar de zolder. Nog is alles droog in 
huis. Het water staat al op het stoepje 
voor de deur. Een tijdje later horen we 
het tegen de kistplank aanklotsen. De 

wind giert door de stoep. Een uur later nadert het water de dijk. Bij ons binnen luidt op dat 
moment de noodklok. Het water is via het raam en even daarna over de kistplank heen ons 
huis binnengedrongen. Het zeil wordt al als verloren beschouwd. Van het behang zal 
weinig overblijven … We hopen maar dat het hierbij zal blijven.” 



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli  2010 5 

Wellicht zijn de mensen in de 
polder, zoals in Wijngaarden, nog 
niet op de hoogte van wat er zich 
rond de dijken afspeelt. Tijd om 
de noodklok te luiden, mobiele 
telefoons zijn uiteraard nog 
onbekend. Om half vier ‟s nachts 
begint het gelui van de torenklok 
van de Grote Kerk. De polderbe-
woners zijn gewaarschuwd! De 
dijk bij Papendrecht is door-
gebroken! In Sliedrecht is de 
toestand eveneens zorgelijk. De 
dijk bij de Tolsteeg loopt gevaar. 

Velen sjouwen met zandzakken om een dijkdoorbraak te voorkomen. Gelukkig slaagt men 
hierin. 
 
“Intussen zijn we naar de zolder verhuisd. Het water staat zo hoog in de benedenverdieping 
dat de kolenhaard in  de keuken met de poten in het water staat. We hebben  nog wel 
kunnen zien dat het water tot aan het randje van de dijk gestegen is. Van mijn vader hoor ik 
dat het springtij is! Het wordt – dat zal duidelijk zijn – een onrustige nacht. Van slapen komt 
niets. Achteraf vraag ik me wel eens af of mijn vader beseft heeft wat er met het oude 
huisje had kunnen gebeuren. De muren waren beslist niet zo solide. Ik denk hier  wel eens 
aan terug als ik de ravages zie na een aardbeving ergens in de wereld …” 
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Om zeven uur in de morgen luidt de 
torenklok opnieuw. Op de grens 
tussen Giessendam en Sliedrecht is 
de dijk doorgebroken! Met grote 
kracht stroomt het water al onder de 
„Witte Brug‟ over de rijksweg de 
Sliedrechtse polder in. Deze wordt 
nu van twee kanten bedreigd.  
 
Gelukkig begint rond acht uur het 
water in de rivier te zakken. 
Honderden koeien worden uit de 
Binnenwaard uit hun warme stallen 
naar hoger gelegen delen gedreven. 

Ook op de dijk in Sliedrecht loopt het vee, klaaglijk loeiend, onder begeleiding rond. De 
dieren worden in loodsen en schuren, zelfs in tuinen ondergebracht. 

 
Naar een veilige plaats! 
 “Gelukkig begint het water in onze 
stoep  te zakken. De kistplank gaat er 
uit en langzaam loopt het vieze water – 
we woonden nabij een kolenopslag – 
via de deur naar buiten. Wat een troep 
blijft er over in de kamer en de keuken. 
Op meer dan een meter hoogte is het 
behang drijfnat en donkergrijs 
gekleurd. Het zeil lijkt veel breder en 
langer te zijn en bobbelt aan alle 
kanten. Het huilen staat mijn moeder 
nader dan het lachen. Ik, als 11-jarige 
jongen, zie er de ernst niet zo van in. 
Integendeel, ik vind het allemaal reuze 
spannend. Vooral als ik hoor dat de dijk 
op de „Kaoi‟ doorgebroken is. Gauw er 
heen, slapen kan later wel! Wat ik daar 
zie, zal ik nooit meer vergeten. 

Beseffen wat de gevolgen zijn, doe ik niet echt. Het ergste vind ik nog wel dat een deel van 
ons voetbalveldje weggespoeld is.” 
 
Zondag 1 februari 1953 wordt er in niet één kerk een dienst 
gehouden. Verbijsterd luistert men naar de radio. Het besef 
van een nationale ramp dringt tot de mensen door.  De toen 
nog kleine binnendijkse uitbreiding komt langzaam maar 
zeker onder water te staan en de bewoners moeten uit hun 
woningen vertrekken. Dit lot treft ook de bewoners van de 
vele stoepen die Sliedrecht in deze tijd nog kent. De 
begraafplaats wordt onbereikbaar. Op een open terrein aan 
de Merwesingel wordt een noodbegraafplaats ingericht.  
Sliedrecht telt in 1953 het aantal van 16335 inwoners. 
Hiervan zijn er 6161, een kleine 40%, binnen Sliedrecht bij 
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familie, vrienden of kennissen ondergebracht. Bovendien worden ook nog eens 1100 
personen van buiten Sliedrecht in ons dorp opgenomen. Helaas verliest een 86-jarige 
alleenwonende vrouw, L.Vogel-Kraaijeveld, in Wijk C het leven als zij bij het vluchten voor 
het water de zolder tracht te bereiken, maar van de trap valt. Als men haar later aantreft, 
komt de hulp te laat! 
  
In de polder verdrinkt helaas veel 
vee. De kadavers zijn maar 
moeizaam te verwijderen. De 
dode dieren worden naar de 
rijksweg overgebracht en 
vervolgens afgevoerd naar een 
destructiebedrijf.  

 
Tijdelijk rijden er geen treinen 
meer. Dit komt doordat de 
spoorbaan tussen het Wantij 
en Baanhoek ernstig 
beschadigd is.  
De verbinding richting Gorin-
chem is volledig onmogelijk. 
Het station Sliedrecht ligt te 
midden van een enorme 
waterplas. 
Na de versterking van het 
baanlichaam kan de tijdelijke 
verbinding Baanhoek - 
Dordrecht worden ingesteld. 

Even wordt de oude halte Baanhoek weer in gebruik genomen. Op 19 februari kan de 
gehele spoordienst  echter weer hervat worden. 
 
“Mijn oma woont binnendijks. Als bij ons het water verdwenen is en de boel zo goed en 
kwaad als mogelijk opgeruimd is, komt in haar tuin het water juist opzetten. Langzaamaan 
zie ik het achterste deel van haar tuin vol lopen. Met een stok kras ik strepen op het 
tuinpad. Vol spanning ga ik elke morgen, middag en avond kijken hoeveel water erbij 
gekomen is. Ja, ik moet wel in de gaten houden dat mijn konijnen niet kunnen verdrinken. 
Weet ik veel hoe hoog dat het water  zou komen? Nou ja, ik heb toch mooi de hele dag de 
tijd. Maandag nog even naar school geweest, maar gelijk weer naar huis. De school had 
ook last van het water! Dat vinden we niet erg. Een extra vakantie noemen we het. In de 
oude gepotdekselde schuur van mijn oma, waar normaal alleen maar wat oude rommel te 
vinden is, staan nu warempel een paar koeien. Best leuk eigenlijk allemaal …”  
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Herstel 
Al op zondagavond 1 februari is het gat in 
de dijk bij de Kaoi dicht. In Papendrecht 
duurt dat heel wat langer. Pas op 5 
februari 1953 lukt het daar om het veel 
grotere dijkgat te sluiten. Met veel 
pompen wordt het water afgemalen. 
Ongeveer 1800 huizen hebben in het 
water gestaan en 1521 stuks vee hebben 
in Sliedrecht onderkomen gevonden. 
Hulpacties komen op gang. Het zelf door 
de ramp getroffen Sliedrecht brengt  
125.000,00 gulden op bij de inzameling 
voor het rampenfonds. Zodra het 
mogelijk is, vertrekken de baggeraars 
naar het zwaar geteisterde rampgebied in 
Zuidwest-Nederland. De baggermaat-
schappijen beginnen met hun nieuwste 

werktuigen aan het sluiten van de dijkgaten. Dit is een nog moeilijker karwei dan het 
dichten van de dijken op Walcheren in 1946. Boskalis werkt o.a. aan de dijkdichting bij 
Kruiningen op Zuid-Beveland. Volker werkt o.a. aan het dijkherstel bij Schelphoek op 
Schouwen. 
 

“Kom ik op een morgen de waterstand weer 
„opmeten‟ en zie dat de watermassa bedekt is met 
een ijslaagje. Nou dat kan een mooie ijsbaan 
worden, denk je dan. Dat wordt het inderdaad, 
maar schaatsen is er niet bij! De politie kijkt er 
streng op toe dat er geen personen met minder 
goede bedoelingen bij de leegstaande huizen 
komen. Zodoende ook voor ons jongens verboden 
terrein! Met de koeien gaat het prima, de rest van 
de schuur is intussen gevuld met hooi en stro. De 
waterhoogte zie ik teruglopen. De dijken zijn weer 
dicht hoor ik verluiden. Nog steeds geen school. 
De kachel van de centrale verwarming heeft in het 
water gestaan en is nu kapot gevroren. Met nog 
een paar jongens moet ik me soms melden bij de 

bovenmeester om wat huiswerk op te halen. Geen probleem, toch tijd zat! Natuurlijk wagen 
we ons wel op verboden terrein. Dat geeft wat spanning. Leuk is het vlotje varen op de 
losgespoelde bruggetjes over de sloten  waarover de boer normaal met paard en wagen 
van en naar zijn weiland rijdt. Dat je daarbij wel eens een nat pak haalt, als je net boven 
een sloot zinkt, neem je maar op de koop toe. Al met al was de tijd van de watersnoodramp 
voor ons toch ook wel een spannende belevenis. O ja, voor we vanuit de 6e klas op 1 april 
naar een nieuwe school gegaan zijn, hebben we nog een paar gewone schoolweken 
meegemaakt…” 
 
Bron: De Tijd van Toen, van Ir. W. Bos. 
Cursieve teksten: Jeugdherinneringen van Bas Lissenburg. 
 
Geheel bewerkt door Bas Lissenburg. 
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Niet iedere Sliedrechtenaar gaat baggeren 
 
In een dorpje zoals Sliedrecht was het vroeger heel gebruikelijk om na je schoolperiode met 
je vader mee te gaan naar zijn werk. De gezinnen waren groot, er waren veel hongerige 
monden te voeden en iedere cent was dus welkom. Het volgen van een verdere opleiding 
was toen alleen weggelegd voor de welgestelden of voor de jongste uit het gezin. 
Afhankelijk van waar je vader werkte begon je dan als leerjongen op b.v., een scheepswerf 
of ging mee naar buitenaf, naar een baggerwerk. Al doende, met vallen en opstaan, leerde 
je dan het vak.  
 

Je zou verwachten dat, bij mensen 
met een eigen zaak, zoals b.v. een 
boekhandel of een textielhandel, dit 
ook wel zo zou gaan. Ja, sterker 
nog, dat het werken in een eigen 
zaak, die door het voorgeslacht 
opgebouwd is, een sterke stimulans 
zou zijn om de lijn der geslachten 
voort te zetten. Zo was het vroeger 
ook bij de familie Meijer gegaan. Op 
de fotokaart hiernaast, die in de 
twintiger jaren van de vorige eeuw 
gemaakt is, zien we in de Kerkbuurt 
de kruidenierswaren/manufacturen-

zaak  van Fa. Wed. W. Meijer naast de Boek- en papierhandel van A. van Wijngaarden. 
Vader Anne Meijer heeft de kruidenierswaren /manufacturenzaak van zijn vader overge-
nomen. De kruidenierswaren heeft hij er uit gedaan, (was niets aan te verdienen) en hij 
ging verder met manufacturen en damesmode. De textielhandel Meijer herinneren we ons 
nog in de Kerkbuurt, nog steeds naast boekhandel Van Wijngaarden.  
Uit de fotokaart van rond 1970 blijkt dat er bij beide zaken intussen wel stevig verbouwd is. 

Het ging voorspoedig met het gezin 
Meijer, de ouders werden gezegend 
met drie zoons en drie dochters. 
Opvolging dus geen probleem zou je 
zeggen. De geschiedenis wijst echter 
uit dat het geheel anders is gelopen. 
De drie zoons – Wim, geboren in 1932 
– Bas, geboren in 1936 en Hans, 
geboren in 1938 hebben namelijk een 
heel andere richting gekozen. Niet 
horizontaal langs de dijk met textiel 
maar alle drie met een straalvliegtuig 
verticaal de lucht in. 
Heel bijzonder: drie broers, met één 

ideaal, wat ze bovendien ook nog hebben kunnen realiseren. De zeer strenge medische en 
psychotechnische keuring, met daarna de zware vliegeropleiding was al een afvalrace voor 
veel personen. Laat staan dat drie broers uit één gezin de eindstreep haalden. Het is hen 
echter gelukt. 
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Wim Meijer, op de groepsfoto 
links staand,  is waarschijnlijk 
de initiator geweest. Hij kreeg 
zijn vliegeropleiding vrijwel 
geheel in Amerika van 1951 
tot 1953 en vloog in verschil-
lende vliegtuigen. Einde 1958 
verliet Wim, na zeven dienst-
jaren, de luchtmacht en emi-
greerde naar Amerika.   
Daar woont hij nog steeds. 
 
Bas Meijer, in het midden, 
kreeg na het eindexamen 
HBS van de ouders een 
weekje Parijs aangeboden, 
maar gaf de voorkeur aan een 

cursus zweefvliegen op Terlet. Hij is vervroegd in militaire dienst gegaan en werd in 
Canada opgeleid tot straaljagerpiloot. In 1963 is hij omgekomen bij een noodlottig ongeval. 
 
De jongste, Hans Meijer, volgde oorspronkelijk een technische opleiding, specialiseerde 
zich op de motormonteurschool in Scheveningen in motoren maar werd uiteindelijk toch 
onweerstaanbaar naar de vliegerij getrokken. Hij volgde een vliegeropleiding in Nederland 
van 1956 tot 1958 en vloog ook in verschillende vliegtuigen. In 1961 verliet hij de 
luchtmacht. 
 

Zo waren er dus drie Meijers bij de vliegerij: 
Wim op een Engelse basis in Duitsland, Bas 
op vliegbasis Eindhoven en Hans op vliegbasis 
Leeuwarden. 
 
Vliegen wordt nogal eens geromantiseerd, het 
gaat echter niet altijd goed. Dat hebben ze bij 
de familie Meijer ook ondervonden. 
Verschillende incidenten hebben er met de 
drie broers plaatsgevonden. Het vliegen met 
een straalvliegtuig was in de periode na de 
tweede wereldoorlog nog pionierswerk. Het 
vliegen was geheel nieuw en totaal anders dan 
men al vele jaren gewend was met 
propellervliegtuigen, ook de techniek was 
nieuw. Hans Meijer heeft onder andere met de 
Meteor MK8 of F8 gevlogen, zie foto hiernaast 

die door hem zelf gemaakt is. Dit straalvliegtuig kwam bij het starten los van de grond bij 
een snelheid van 225 km/u en versnelde daarna tot een kruissnelheid van ongeveer 540 
km/u. De klim tot een hoogte van 10.000 meter duurde met deze snelheid niet langer dan 
ongeveer 7 minuten. 
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Botsingen in de lucht en op de grond, motorstoringen, instrumenten en radio‟s die het af 
lieten weten, klapbanden, afbrekende landingsgestellen, uit elkaar spattende cockpits en 
nog veel meer ellende en ook heel vaak ging het bijna mis. Het waren kerosinezuipers die 
het met een volle brandstoftank maar 1 uur in de lucht konden uithouden. De F8 verbruikte 
met zijn twee Rolls-Royce motoren 1800 liter kerosine per uur. Hierbij zijn de 180 liter die bij 
het starten verbruikt werden niet meegerekend. Dan was er nog 270 liter aan boord voor 
het aanvliegen en de landing. Lukte het niet in een keer, dan kon men nog doorstarten en 
het nog eens proberen. Door afwezigheid van goede navigatiemiddelen verdwaalde men 
soms, waarbij men noodlandingen moest maken of op de laatste druppels brandstof het 
vliegveld haalde. Dat het af en toe misging zal wel duidelijk zijn.  
 
Het was destijds een opmerkelijk toestel en zijn vliegers genoten een James Dean- allure, 
begeerde partners om mee te trouwen. De toestellen waren echter niet erg betrouwbaar. In 
de 9 jaar dat de Meteors bij de Luchtmacht dienst hebben gedaan gingen er van de 266 
stuks 90 verloren als gevolg van crashes, hierbij kwamen 46 vliegers om het leven. De 
eerste modellen van dit toestel hadden ook nog wel eens te maken met het feit dat een of 
allebei de motoren uitvielen en het ontbreken van een schietstoel. Bij de Thunderjets en 
Thunderstreaks, waarmee Wim en Bas vlogen, was het al niet beter; ook hier zeer veel 
crashes en tientallen doden. 
 
Wim Meijer crashte in maart 1954 met zijn Thunderjet.  Vlak na de start in Eindhoven brak 
er brand uit aan boord, maar omdat hij te laag vloog om zijn schietstoel te gebruiken keerde 
hij weer om en zette zijn kist weer op de startbaan. Dit mislukte volledig en de Thunderjet 
werd totaal vernield. Wim werd door de schietstoel de lucht ingeslingerd, overleefde deze 
crash en vloog, na revalidatie, 3 maanden later weer. Nu, na al die jaren, gaat de 
verwonding van deze crash echter opspelen. 
   
Bas verongelukte op 2 oktober 1963 boven het Teutoburgerwoud in de buurt van Detmold. 
In een krantenbericht van 3 oktober 1963 treffen we het volgende bericht aan: 

 
“Boven een dicht bos in de buurt van Detmold in het Teutoburgerwoud zijn gistermiddag 
omstreeks half één twee Thunderstreak straaljagers van de basis Eindhoven neergestort 
De beide vliegers kwamen om het leven. De eerste luitenant B. Meijer uit Eindhoven (27 
jaar getrouwd en vader van een kind) en sergeant W. van de Boogaard uit Leeuwarden 
(30 jaar en eveneens getrouwd), beiden van het Squadron 314, waren bezig met een 
navigatievlucht. De toestellen moesten laag vliegen om een vooraf bepaalde route te 
volgen. Het weer was gisteren boven het Teutoburgerwoud slecht: laaghangende 
regenwolken met zeer beperkt zicht. 
Het viel na een kort onderzoek door een helikopter van de Westduitse luchtmacht ter 
plaatse nog niet te zeggen wat de oorzaak van het ongeluk is geweest. De toestellen 
kunnen tegen een berg zijn gevlogen of op elkaar zijn gebotst. Uit de verte hebben een 
paar houthakkers het ongeluk gehoord: twee zware klappen, gevolgd door een 
steekvlam. Door de dichte begroeiing konden de mannen zich maar heel moeilijk naar de 
plek van het ongeluk toe worstelen. Ook de politie had de grootste moeite de 
wrakstukken te bereiken. De Duitse helikopter vond pas na lang zoeken een plekje dat 
groot genoeg was om te landen. De zware regen smoorde een beginnende bosbrand in 
de kiem. In een boom zijn flarden van een parachute gevonden, waaruit zou zijn af te 
leiden, dat tenminste één van de omgekomen vliegers nog geprobeerd heeft de 
schietstoel te gebruiken.” 

 

Beide vliegers behoorden tot de tactische luchtmacht. Hun taak was voornamelijk 
steun aan grondtroepen en aanvallen van gronddoelen, toen in de Sovjet Unie. 



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli  2010 12 

Laagvliegen was het parool om de radar te ontwijken. Tijdens het oefenen zijn ze 
onder slechte weersomstandigheden waarschijnlijk domweg tegen de grond gevlogen. 
 
Ook Hans Meijer raakte een kist kwijt, doordat hij met een Hunter in een weiland 
terecht kwam na een afgebroken start. De boer en ook de koeien in het weiland waren 
daar inmiddels aan gewend, er waren er zo al vier het weiland ingereden. 
 
We hebben er al even op gewezen dat de Meteor MK8  een slechte reputatie had. 
Ook de Sliedrechtenaar Lies Elshout heeft dat moeten ondervinden. Hij verongelukte 
op 20 augustus 1954 en zijn ongeval wordt beschreven in de boeken “Alle paarden 
van Apollo – een geschiedenis van de Nederlandse Gloster Meteors.”  
Sergeant Elshout kwam om op een retourvlucht van Leeuwarden naar Soesterberg. 
Bij het klimmen ging het mis. Men verloor het contact met het toestel en op de radio-
oproep werd niet geantwoord. Na de landing op Soesterberg bleek dat het vliegtuig 
van Elshout was neergestort in een bietenveld in de onmiddellijke omgeving van het 
dorp Tzum bij Franeker.  Volgens ooggetuigen was het vliegtuig met de motoren aan 
luid gierende uit de wolken gekomen, links overhangend en onder een dalingshoek 
van ongeveer 45 graden. Bij de inslag moet de neus van het vliegtuig zijn afgebroken, 
waarna door een zeer krachtige explosie het vliegtuig geheel werd versplinterd. In de 
vette kleibodem werd een gat geslagen van ongeveer drie meter diepte met een 
breedte van ongeveer acht meter en een lengte van ongeveer zes meter. De 
wrakstukken werden enige honderden meters voorwaarts weggeslingerd. De indruk 
werd verkregen dat de vlieger voorbereidingen heeft getroffen om het vliegtuig met de 
schietstoel te verlaten en daarbij in de haast ook het valschermharnas heeft 
ontgrendeld. Lies Elshout ligt begraven op het kerkhof van Sliedrecht, hij werd nog 
geen 22 jaar.  
 
Het vliegen met straalvliegtuigen kenmerkte zich in de beginperiode door enorme 
verliezen aan mensenlevens en zeer kostbaar wapentuig, hetgeen nu niet meer 
geaccepteerd wordt. We moeten echter bedenken dat dit zich afspeelde in een 
periode waarin de oorlog, waar dit nu eenmaal bij hoort, nog maar net was afgelopen. 
Men was er als het ware nog aan gewend. 
 
 
Het schrijven van dit stuk van de Sliedrechtse geschiedenis is mede mogelijk gemaakt door informatie 
van Hans Meijer. Hans woont tegenwoordig in Fijnaart.  
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De Zaoi was een speeloord 
 
Tante Sien en ome Wout (Nederlof, mijn opoe en opa, Ina-red.) woonden op de Zaoi met 8 
kinderen. Ik ging graag naar haar toe, het was een fijn en hartelijk mens en je was altijd 
welkom. Vrienden en vrienden van de kinderen waren er altijd wel. 
De kruidenier, de bakker, iedereen die vroeger langs de deur kwam, liep binnen en kreeg 
koffie. Ome Wout had een radio op accu‟s, daar stopte hij spoelen met stekkerpootjes in 
voor verschillende zenders en moest Nederland tegen België spelen, dan kwamen de 
vrienden van neef Teunis altijd luisteren, dat kon daar allemaal. 
 
Ik ging met neef Wout achter de Zaoi de Griend in om stekelbaarsjes en rondbekjes te 
vangen. Tussen de Griend en de Zaoi was een sloot en daarlangs stonden van die hoge 
bomen waar dove Hendriksie zijn visnetten langs spande om ze te drogen. Zijn schouwtje 
lag verankerd op de rivier; daar gingen we wel eens stiekem mee varen en ook wel eens 
met de kano van Adr. v.d. Vlies. 
 
Dan kreeg je het hoge gras, zoals dat genoemd werd; daar konden we prima voetballen. 
Daarna stond er een vervallen loods met een spantenvloer en kon je naar hartelust in de 
spanten en balken klimmen. Dan werd het terrein gescheiden met een stenen schoeiing; 
daar was het heerlijk om te hengelen. Dan liep er een oude helling met vooraan een lier; 
hierop heeft scheepswerf Lanser nog een grote kraanbak gerepareerd. Daarnaast was er 
een stuk terrein dat uitstak in de rivier en vol lag met grote basaltblokken, die ze met 
zwemmen als duikplaats gebruikten. 
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Langs de loodsen op het terrein liepen rails, waarop je met een lorrie kon rijden via wissels. 
Als het regende gingen we de loodsen in die langs de gantel lagen. Daarin waren een oude 
smederij en opslagplaatsen gevestigd. Dan was er nog een gedeelte waar nesten met 
kerkuilen boven in de balken lagen. Die bekogelden we met van die braakballen, die 
eronder op de grond lagen en dan vlogen de uilen wel eens tot vlak boven je hoofd, zodat 
je moest bukken. In het hoge gras gingen we kikkers vangen en die gingen we opblazen 
met een rietje in d‟r achterste. Dan konden ze alleen maar zwemmen, duiken konden ze 
niet meer. 
 
Met laag water waren we op het strandje. Daar speelden we met een mes dubbele poep. 
Het mes gooide je iets omhoog met een zetje met je vinger en als hij het zand in duikelde 
met de punt in ‟t zand, dan had je dubbele poep, zoniet dan mocht de volgende het 
proberen. 
 
We deden er ook wel landkapertje. We tekenden een vierkant met een middellijn, dan had 
ieder een stuk land en dan moest je een mes in het gebied van je vriendje zien te gooien. 
Als dat lukte trok je een nieuwe streep en was je land wat groter. 
 
We gingen met laag water ook wel op onze klompen langs de glooiing en de zandplaat tot 
de ingang van de gantel. Deze liep van achter kruidenier drogist Zandman tot een eindje 
voorbij Wim v.d. Vlies, de fietsenmaker. Daar zochten we conservenblikjes, want alles werd 
in de gantel gegooid; je zag er de ratten lopen. Die blikjes brachten we naar Huib Bot, de 
schilder, waar je voor een groot blikje 1 cent en voor een klein blikje een halfje (½ cent) 
kreeg. Ging je voor vader verf of vernis bij hem kopen, dan werd zo‟n blikje gevuld met verf 
(losse verf) uit een grote blikken bus. 
 
Vanaf de Zaoi zagen we ook de klompenmakerij van Rinus Bruining afbranden. 
Tegenover de Zaoi waren de fietsenmakers Gebr. Dubbeldam (GDS fietsen)  gevestigd. 
Voor de winkel was een bakstoep waarin kinderfietsen en autosteppen op luchtbanden 
stonden. Die namen we stiekem weg (we huurden ze niet) en gingen er dan een eindje 
mee weg. 
 
N.N. 
 
 
 
 
 
 
P.S.  
De Zaoi was in beheer van Baggermij van Dongen & van Hoven uit Dordrecht. 
 
De Zaoi was vroeger scheepswerf, wie beheerde dat toen? Wie weet dat te vertellen? 
  
 

 
 

 
 
 
 



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli  2010 15 

De geschiedenis van het onderwijs in Sliedrecht 
 
Een nieuw hoofd en een nieuwe school 
De laatste keer brachten we de Gereformeerde School in de Schoolstoep, onder leiding 
van meester Bokhout, in herinnering. De informatie haalden we uit het „Gedenkboekje‟ dat 
uitgegeven werd bij het 60-jarig bestaan van de school. Deze keer een nieuw schoolhoofd 
en … een nieuwe school. 

 
In het najaar van 1906 ontving de heer J. Bokhout een benoeming 
tot hoofd van een Christelijke school te Tilburg, welke benoeming 
hij, na rijp beraad, aannam. Het kostte hem niettemin veel moeite 
de banden, die in Sliedrecht ontstaan waren, te verbreken. Hij nam 
een grote plaats in de harten der ouders, leerlingen en oud-
leerlingen in en hij nam in december 1906 node afscheid. 
Per 1 Januari 1907 werd hij hoofd der school in Tilburg. Bij zijn 
afscheid zongen de leerlingen: “De Heer zal u steeds gadeslaan” 
(Ps. 151 : 4)  
 
 

Het schoolbestuur benoemde als zijn opvolger de heer A. F. van 
Neutegem, komend van Zutphen. De heer van Neutegem was te 
Ridderkerk geboren, had te H.I. Ambacht de lagere school 
doorlopen en had zijn opleiding genoten aan de toen daar 
bestaande Chr. Normaalschool. Hij was in 1900 geslaagd voor 
onderwijzer en in oktober 1905 naar Zutphen vertrokken, waar hij 
als eerste onderwijzer werd aangesteld. Hij behaalde reeds in H.I. 
Ambacht de hoofdakte met diploma Schoolraad, slaagde in Zutphen 
voor de akte Frans en verkreeg nadien te Sliedrecht nog de akten 
Wiskunde, Engels en Handelskennis. 
 
In “De Merwebode” van 8 Februari 1907 vinden we vermeld de plechtige installatie van de 
heer A. F. van Neutegem als hoofd der Geref. School. Namens het Schoolbestuur werd het 
woord gevoerd door de heren Ds. C.J. Bos, P. Rijsdijk en J. de Haan en namens de 
kinderen en het personeel door de heer G. den Hertog. Daarna werd het nieuwe 
schoolhoofd toegezongen Psalm 134:3: “Dat ‟s Heeren zegen op U daal‟. 
 
Streng, doch rechtvaardig 
De schoolkinderen werden getrakteerd op limonade, wafeltjes en een sinaasappel en 
keken nieuwsgierig naar de nieuwe bovenmeester, die er, eerlijk gezegd, wel een beetje 
streng uitzag. Men voelde wel dat het een man van gezag was. Bij zijn installatie sprak hij 
nog een extra woord tot zijn leerlingen en deelde hen mede, dat hij streng zou zijn, doch 
rechtvaardig. 
Daar meester Bokhout een zeer zachtmoedig man was, viel deze mededeling van het 
nieuwe hoofd voor de schoolgaande jeugd niet mee en men was aanstonds van hem 
ontzien. Van de heer Van Neutegem ging een grote invloed uit op de leerlingen en op allen 
die met hem in aanraking kwamen. Hij sprak duidelijke taal en hij was een man met een 
onuitputtelijke werklust en ijver. Al spoedig bleek dat hij de zaken van de school stevig in 
handen had en de puntjes op de i zette. De Bijbelse-, Vaderlandse- en Kerkgeschiedenis 
vertelde hij met gloed en overtuiging en hij wist daarmee de harten der jeugd in vlam te 
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zetten. Hij was iemand die men nooit meer vergeet. Men hield van hem, ontzag hem en in 
zijn hart dweepte men met hem. Hij hield van flinke jongens en meisjes en had een hekel 
aan luiheid en slordigheid. Hem viel de eer te beurt dat hij, ruim een jaar na zijn komst, een 
nieuwe school mocht inwijden. 
 

Nieuwe school  
De oude school was te klein: er waren 
te weinig lokalen en de gehele inrichting 
voldeed niet meer aan de nieuwe eisen 
van de wet en hygiëne. In een oud 
eigendomsbewijs, waarin is opgenomen 
een extract uit de notulen van een 
vergadering van de leden der 
Vereniging voor Gereformeerd School-
onderwijs, lezen wij het besluit om het 
oude schoolgebouw in het openbaar te 
verkopen. Van het bestuur worden 
genoemd de heren P. Rijsdijk, 
voorzitter, J. de Haan, secretaris, C. M. 
van Rees, penningmeester, W. Meijer, 
G. Smelt, G. B. van der Vlies en B. 
Prins. 
 
 
Op de 3e April 1908 had deze verkoping 
plaats, waarna de school verbouwd is 
tot arbeiderswoningen. Inmiddels was 
door de familie Van Haaften een nieuw 
terrein aangekocht, bestaande uit een 
woonhuis met grote tuin, waarop de 
nieuwe school gebouwd werd. De 
eerste steen werd gelegd door de heer 
A. Meijer, de man die de allereerste 
vergadering in 1881 gepresideerd had 
van de „Commissie tot oprichting van 
een school met den Bijbel op Geref. 
Grondslag‟ en die jarenlang zulk een 
vooraanstaande plaats in het bestuur 
had ingenomen. In het voorjaar van 
1908 werd de school in gebruik 
genomen: een flink gebouw met 6 
lokalen, bestuurskamer, een ruime 
vestibule met kapstokken, nieuwe 
schoolmeubelen, verschuifbare borden 
enz. 
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MULO 
De heer Van Neutegem wist door zijn ijver en populariteit de school meer en meer tot bloei 
te brengen. In 1920 werd zij veranderd in een zg. 9-klassige school voor Meer Uitgebreid 
Lager Onderwijs (MULO). 

Vele onderwijzers en onder-
wijzeressen hebben onder 
leiding van de heer Van 
Neutegem de school met ere 
gediend. Wij herinneren ons de 
heren: W. Kok, H. A. Broeksitter, 
J. N. F. van Drunen, C. de Boer, 
J. de Jong, A. van Wijngaarden, 
L. Boogaard, G. van der Zouwen 
en nog vele anderen en boven 
alles Mej. L.A. Harrewijn, wier 
naam wij met grote dankbaarheid 
vermelden. Met trouw en liefde 
heeft zij jarenlang haar taak aan 

de school verricht. Zij woonde jaren in bij het hoofd der school, wiens echtgenote en 
kinderen nog steeds hartelijke vriendschap onderhielden met “Tante Crees”. 

 
Da Costaschool 
 
In April 1922 werd opgericht de Bond 
van Chr. Scholen en op de Uitbreiding 
werd toen een U.L.O.-school gesticht, 
n.l. de Da Costaschool, welke op 1 
september 1924 in gebruik werd 
genomen. De heer Van Neutegem 
werd tot hoofd van deze school 
benoemd. Op deze school heeft hij zijn 
krachten op buitengewone wijze 
ontplooid.  

 

Gedenkteken 
Op 13 oktober 1937, in de kracht van zijn leven, is hij vrij 
plotseling van ons heengegaan. God maakte een einde aan dit 
mooie werkzame leven. Zijn gedachtenis leeft in dankbaarheid 
onder ons voort, als van iemand die getrouw was in al zijn 
arbeid, aan wie God grote gaven gegeven had, die hij 
besteedde tot Gods eer en tot heil van de jeugd van ons volk en 
in vele andere takken van Gods Koninkrijk. De oud-leerlingen 
richtten een gedenkteken op boven zijn graf, hetwelk de 
gedachtenis levendig houdt aan onze onvergetelijke 
onderwijzer en vaderlijke vriend. 
 

 
 

Bron: Gedenkboekje Gereformeerde School.  
Tekst bewerkt door Bas Lissenburg 
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Bomen over bomen 
 
in gesprek met Maarten de Winter 
 
De hangende tuinen van Babylon? Nee! Dan misschien de daktuin van het exclusieve en 
chique Londense warenhuis Harrods? Ook niet.  
We kunnen gewoon heel dicht bij huis blijven! Het is het uitzicht vanuit de woonkamer van 
het appartement van Maarten de Winter en zijn echtgenote  op de bovenste verdieping van 
„Slijeborgh‟, dat deze associaties oproept. 
Het uitzicht verraadt meteen al veel over de bewoners van dit appartement: wie een 
dergelijke fraaie daktuin aanlegt, moet wel iets hebben met groen! 
 
Dat klopt ook. Maarten de Winter, geboren in 1932 in Pernis, is een tuinderszoon. Zijn 
vader verbouwde „op de tuin‟ groente en tomaten. Als jongen moest Maarten al meewerken 
op het bedrijf. Voordat hij „s morgens naar school ging, had hij er al een paar uur werk op 
de tuin opzitten. “Ik ben groot geworden in het groen,” zo formuleert Maarten de Winter het. 
Door de oprukkende industrie moest het bedrijf verdwijnen, maar Maarten de Winter bleef 
het groen trouw. Hij koos voor het hoveniersvak. In 1950 kwam hij terecht in Sliedrecht in 
de bloemenzaak van Mostert. Na verloop van tijd werd het Mostert en De Winter en weer 
later nam hij de zaak over. Vanuit het centrum verhuisde het bedrijf in 1970 naar het terrein 
van de gasfabriek op de Kaai. 
Naast het werk voor zijn eigen bedrijf was Maarten de Winter ook heel sterk betrokken bij 
organisaties op zijn vakgebied. Zo heeft hij meegewerkt aan de voorbereiding van 
verschillende Floriades, als laatste die van 2012 in Venlo. “Heel jammer dat Hendrik-Ido-
Ambacht, dat voor 2012 ook in de race was, de organisatie niet heeft gekregen,” verzucht 
Maarten de Winter, “Hendrik-Ido-Ambacht had een goed concept en een unieke locatie te 
bieden!” 
 
Nu hij het rustiger aan kan doen, heeft hij meer tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen en 
hij kan tijd besteden aan zijn hobby, het maken van beelden. “Ik heb een tijd in brons 
gewerkt,” vertelt Maarten de Winter, “maar dat gaat niet meer vanwege mijn handen. Nu 
werk ik in hout.” Daarnaast, de liefde voor het groen verloochent zich nooit, geeft hij van tijd 
tot tijd een cursus bloemschikken voor de bewoners van „Slijeborgh‟. 
 
Als hovenier had hij natuurlijk altijd al met bomen te maken. “Als je een tuin aanlegt, plant je 
meestal ook bomen. Het moeten er in de loop der jaren tienduizenden geweest zijn,” schat 
Maarten de Winter.  
De specialisatie kwam zo‟n dertig jaar geleden. In die tijd werd het Amsterdam-Rijnkanaal 
verbreed. Langs de oevers van dit kanaal stonden honderden essen. Deze moesten 
verplant worden en ze zijn overal terecht gekomen, tot zelfs in Bonn toe!  
Hij realiseerde zich toen dat het verplanten van volwassen bomen toch heel iets anders is 
dan het planten van een jong boompje. Daarvoor is specialistische kennis vereist.  
Met zijn broer kwam hij op het idee hiervoor de Nationale Bomenbank op te richten. 
Maarten de Winter heeft de bomenbank inmiddels overgedaan aan zijn broer, maar hij komt 
nog zeer regelmatig op het bedrijf, dat te vinden is in Bleskensgraaf.  
 
“Bomen hebben een heel fundamentele functie in de natuur,” legt Maarten de Winter uit. 
“Ze filteren enorme hoeveelheden schadelijk fijnstof uit de lucht, in de omgeving van hoge 
gebouwen kunnen ze hinderlijke turbulentie voorkomen, ze geven luwte en schaduw, ze 
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vormen een goedkope en veilige CO2- opslag en ze bieden huisvesting aan allerlei vogels 
en insecten!” 
Bomen hebben door hun enorme bladoppervlakte een grote potentie om te „schonen‟. Om 
het schonend vermogen van een 100-jarige beuk te vervangen is een aanplant van 
ongeveer 600 jonge boompjes nodig! 
“We moeten echter niet in de verleiding komen om nu de hele Alblasserwaard maar vol met 
bomen te planten. Het groene hart vormt een open landschap. Dat hebben we er in de loop 
van vele eeuwen zelf van gemaakt en daaraan moet niet te veel getornd worden. Daar is bij 
de herverkaveling heel goed rekening mee gehouden. Bomen langs de wegen vormen 
fraaie en nuttige landschapselementen en tegen kleine percelen bos als het Alblasserbos is 
geen enkel bezwaar, maar we moeten niet proberen van de Alblasserwaard een tweede 
Veluwe te maken!” waarschuwt Maarten de Winter. 
 
In Sliedrecht vervullen b.v. de kastanjebomen langs de Stationsweg een belangrijke functie 
als het gaat om het filteren van fijnstof en het zuiveren van de lucht. In de zomer echter, als 
deze bomen dik in het blad zitten, vormen ze echter een soort tunnel waarin fijnstof en 
vervuilde lucht blijven hangen. Het effect is dan vooral bij weinig wind eigenlijk negatief.    
Bij een aantal van deze kastanjes is de kastanjebloederziekte vastgesteld, maar over het 
algemeen zijn deze kastanjes toch nog voldoende vitaal. “Ik heb de indruk dat je de 
verspreiding van deze ziekte het best kunt voorkomen door niet al te veel aan de kastanjes 
te rommelen. Niet te veel snoeien en met het snoeiafval vooral uiterst zorgvuldig omgaan,” 
is het  advies van Maarten de Winter. “Eigenlijk weten we nog niet zoveel over deze ziekte, 
die plotseling in een belangrijk deel van Europa de kop heeft opgestoken. Het is trouwens 
al een oude ziekte, die plotseling weer de kans heeft gekregen.  
Het zou doodzonde zijn als deze gezichtsbepalende kastanjes zouden verdwijnen en plaats 
zouden moeten maken voor lindebomen, zoals is voorgesteld.  
Wie goed oplet, kan zien dat deze bomen gesnoeid zijn als appelbomen met ruimte tussen 
de takken voor veel licht en lucht. Ze zijn na de oorlog geplant door Verton, toen 
verantwoordelijk voor het groen in Sliedrecht. Echt een oude vakman, afkomstig uit Zeeland 
en opgegroeid in de fruitteelt.  
Hij snoeide deze kastanjes alsof het fruitbomen waren. Trouwens, ik heb het ook nog zo 
geleerd. Lucht en licht in de bomen bevorderen de vruchtzetting!” 
 

Sliedrecht kent een bomenbeleidsplan om monumentale 
bomen te beschermen Er staan er een paar, bv. bij het 
Baggermuseum en een prachtige beuk bij de grote kerk. 
Een indrukwekkende kastanjelaan als de Stationsweg 
zou best een monument mogen zijn. Als deze 
kastanjebomen moeten verdwijnen, zouden er toch ook 
weer kastanjes voor moeten terugkomen. 
 
Eén boom, DE BOOM, in Sliedrecht geniet de bijzondere 
aandacht van Maarten de Winter. DE BOOM is te vinden 
op het watertorenterrein. 
Deze boom is helaas geen monument, ondanks alle 
inspanningen om deze status te bereiken.  
Het is een zwarte populier. De zwarte populier is een 
authentieke populierensoort. Deze boom is vermoedelijk 
zo‟n 150 jaar oud. Mogelijk is hij geplant als 
signaalpopulier. In de tijd van koning Willem III is er veel 
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gedaan aan de Nederlandse binnenwateren. In die tijd zijn bv. de Nieuwe Merwede en de 
Bergse Maas gegraven. De scheepvaart in die tijd was vooral zeilvaart en de schippers 
voeren eigenlijk alleen maar overdag. Als het avond werd, zochten ze een veilige plaats om 
de nacht door te brengen.  
Plaatsen waar ze konden aanmeren, werden aangegeven met bomen, die vanaf de rivier in 
het landschap herkenbaar waren.  
Wie langs de Waal, de Afgedamde Maas of de Bergse Maas rijdt ziet deze gemarkeerde 
plaatsen nog steeds in het landschap  Het Zaaigat in Sliedrecht was ook zo‟n plek en deze 
werd gemarkeerd door een zwarte populier.  
Inmiddels heeft deze boom een doorsnede van 4,50 meter. Deze zwarte populier is 
waarschijnlijk ooit door de bliksem getroffen. Ongeveer een meter boven de grond is de 
stam gespleten en daar is een meerstammige boom ontstaan.  
Op het watertorenterrein is woningbouw gepland. “Helaas heeft de ontwikkelaar geen 
rekening gehouden met DE BOOM, waarschijnlijk omdat hij de historische achtergrond niet 
kent. Ik neem het de stedenbouwkundigen eigenlijk een beetje kwalijk dat ze geen rekening 
met deze bijzondere zwarte populier gehouden hebben. Her en der heb ik verkondigd dat 
die boom toch een heel waardevol ding is met een historische achtergrond. Of hij het zal 
redden? Ik ben er bang voor,” zo brengt Maarten de Winter zijn vrees voor het lot van deze 
zwarte populier onder woorden. “Het zou ontzettend jammer zijn als juist die boom tegen de 
vlakte gaat. Maar ja, op die plek staat een flatgebouw van ik weet niet hoe hoog gepland, 
dus ik ben bang dat die boom er hoe dan ook toch onderdoor gaat!” 
Honderdvijftig jaar is voor een zwarte populier een respectabele leeftijd en verplanten is 
uitgesloten, maar aan de stam kun je zien dat zulke bomen zich wel steeds vernieuwen.  
Populieren kunnen best heel oud worden. De opvatting dat een populier een levensduur 
heeft van omstreeks dertig jaar is volgens Maarten de Winter een volkomen misvatting. 
Dertig tot veertig jaar is de economische leeftijd van een populier.  
Op die leeftijd leent het hout zich uitstekend voor de fabricage van papier en fineer, maar in 
werkelijkheid kan een populier veel en veel ouder worden!  
 
Eén opmerking wil Maarten de Winter aan het einde van ons gesprek nog graag 
nadrukkelijk kwijt: 
“Sliedrecht heeft een gedegen beleidsplan als het gaat om bomen, maar het moet nogal 
eens wijken voor het verkeer en dat vind ik wel erg jammer. Ons historisch centrum wordt in 
een aantal jaren toch wel erg kaal. Als ze dan moeten verdwijnen op de Stationsweg, dan 
moeten er wel weer zware kastanjes terugkomen met het risico van bloederziekte, maar we 
moeten het er toch maar op wagen. Beter dan maar jonge kastanjes geplant dan dat er 
linden komen. Dat geeft toch een heel ander effect.  
O ja, en met een beetje goede wil moet er voor DE BOOM bij de watertoren toch een 
oplossing te bedenken zijn!” 
 
 
Kees Holleman 
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Rijswerkers en steenzetters 

 
In het verenigingsblad van december 2009 maakten we een begin met een verslag dat in 
1910 werd opgetekend. We volgen de toen gangbare taal en spelling. 

 
Polderjongens 
Allereerst worde stilgestaan bij het begrip dat aan de 
benaming „polderjongen‟ te hechten is. Vanouds 
verstaat men onder dezen naam de grondwerkers, 
die trekkend van de eene plaats naar de andere, 
gebruikt worden bij de uitvoering van openbare 
werken. Gemeend is goed te doen dit begrip een 
weinig uit te breiden en ook enkele categorieën van 
vaklieden te begrijpen, die eveneens een 
nomadische bevolking vormen en evenzeer 

gebezigd worden bij het maken van belangrijke werken. Deze keer richten we ons vooral op 
den rijswerkers en steenzetters.  
 

Rijswerker 
Op de uitgestrekte lage landen langs de 
rivier in de omstreken van Gorinchem, 
Hardinxveld en Sliedrecht, op de talrijke 
eilanden van den Biesbosch, groeit sedert  
eeuwen het wilgenhout, dat algemeen in 
Holland en Zeeland voor de zeeweringen 
gebezigd werd en dat ook het voornaamste 
materiaal vormt van de sedert het begin der 
19e eeuw ondernomen werken tot 
normaliseering der bovenrivieren.  
In de plaatsen rondom Sliedrecht vindt men 
dan ook sedert onheuglijke jaren de lieden 

die dit hout de vaak kunstige bewerking doen ondergaan, om het voor de verschillende 
doeleinden geschikt te maken. Deze kunst is erfelijk van vader op zoon. De jongen is 
behulpzaam bij het binden der zgn. "wiepen" en hoopt te zijner tijd evenals de vader een 
ervaren rijswerker te worden.  

Deze lieden wonen in de volgende plaatsen:  
Sliedrecht ± 850, Werkendam 160, Hardinxveld 120, Giessendam 75,  
Bergambacht en Ammerstol 75, Ameide 10  en Herwijnen  5. 

Een zeventigtal dezer arbeiders vertoeven op dit oogenblik buiten Europa, waar zij in dienst 
van Hollandsche aannemers werken uitvoeren.  

In het algemeen worden deze dure werkkrachten (zij verdienen een loon tot fl. 50 per 
week!) in die vreemde landen gebruikt om bij de inlanders als leermeesters op te treden. 
O.a. is zulks in China het geval geweest. De bewoners van het Hemelsche Rijk, zelve 
sedert eeuwen aan dergelijken arbeid gewend aan de boorden hunner rivieren, toonden 
zich ook hier goede leerlingen. Evenzeer worden de rijswerken langs de La Plata rivier  
thans grootendeels door Italianen uitgevoerd, die dezen arbeid van Hollanders  
geleerd hebben.  



 “Over…Sliedrecht” 

 Juli  2010 22 

Steenzetters … 
Er is in verband met deze omstandigheid 
weinig kans dat de werkzaamheid der 
rijswerkers en steenzetters in het 
buitenland belangrijk zal toenemen.  
Wat nu de arbeid dezer lieden hier te 
lande betreft, zoo kan hieromtrent het 
volgende worden medegedeeld. De ruim 
700 dezer werklieden, die niet in het 
buitenland werken, trekken in ons land in 
de maanden die liggen tusscben  
1 Maart en 31 October van het eene werk 
naar het andere. Intusschen is het 

aanbod van werkkrachten veel grooter dan de vraag, zoodat er voor de meesten perioden 
van werkeloosheid voorkomen en ook de vooruitzichten voor dit jaar weinig gunstig zijn.  
Het rijswerk neemt belangrijk af en het 
aantal arbeiders neemt eer toe dan af. 
De toepassing van het gewapend beton 
aan de zeeweringen doet het werk voor 
de steenzetters belangrijk verminderen; 
ook de vroeger toegepaste methode 
van kaaimuur-bouw, die o. a. te 
Rotterdam lange jaren een groot aantal 
rijswerkers bezig hield, is voor een. 
belangrijk deel vervangen door een 
werkwijze waarbij eveneens gewapend 
beton gebezigd werd. Een paar jaar 
geleden zijn tal van rijs- en 
grondwerkers in die stad bij 
laatstgenoemde wijze van kadebouw gebezigd; zij hadden zich in betrekkelijk korten tijd 
geoefend in het werk van ijzerbinden en vlechten, dat bij het gewapend beton een 
belangrijken factor vormt, doch nu, voorloopig althans, daar de groote werken van dien 
aard gestaakt zijn, is het moeilijk plaats te vinden voor de vele werkzoekenden.  

Voor drie jaar was er bovendien veel werk 
voor deze lieden bij de belangrijke rijswerken 
die moesten ondernomen worden als gevolg 
van den watersnood in Zeeland. De arbeiders 
dezer soort wonen veelal in keeten, 
waaromtrent straks nog het een en ander zal 
worden medegedeeld. In den laatsten tijd 
worden velen ook ondergebracht in 
woonschuiten, z.g. arken, die dan van het 
eene werk naar het andere worden vervoerd, 
en daar zij een meer blijvend karakter hebben, 
beter kunnen ingericht worden dan de geheel 
tijdelijke keeten.  

Het loon wordt gewoonlijk per stuk berekend en varieert tusschen f 12,- en  
f 18,- per week. Zooals straks nader zal worden medegedeeld, moet op een uit-  
gaaf per hoofd in de keet gerekend worden van ± f 3,- tot f 5,- per week. Het over-  
blijvende beteekent wel een tamelijk loon, dat voor verreweg het grootste deel  
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aan het in de bovengenoemde plaatsen levende huisgezin ten goede kan komen,  
doch indien men in aanmerking neemt, dat in normale jaren dit zomerloon  
geregeld door enkele weken van werkeloosheid wordt afgebroken, dan kan er  
moeilijk sprake van zijn, dat er werkelijk in de genoemde 8 zomermaanden  
eenig belangrijk bedrag bespaard wordt.  

Gedurende de overige 4 maanden trachten de 
rijswerkers hun brood te verdienen door in de 
grienden te werken of door het maken van 
hoepels. In beide bedrijven kan f 8,- tot f 9,- 
worden verdiend. In de grienden is de 
arbeidstijd van licht tot donker; bij het 
hoepelmaken moet men, ten einde dit loon te 
verdienen, 's morgens reeds te 5 uur 
beginnen, om, bijna zonder schafttijd, eerst te 
20 uur te eindigen.  
 

Het werk in de grienden is een harde arbeid. Het 
leven in de soms zeer gebrekkige keeten op de 
eilanden van den Biesbosch heeft reeds 
meermalen het onderwerp van een beschrijving 
gevormd. Bovendien is ook voor dezen arbeid 
het aanbod belangrijk grooter dan de vraag.  
Het hoepelmaken wordt van jaar tot jaar minder, 
daar de verzendingen van tal van artikelen, die 
vroeger in vaten geschiedden, thans in kisten 
plaats hebben. Genoemde arbeid is steeds 
stukwerk. De hoepels worden betaald per 40 bos 
of 1000 stuks, onderscheiden naar de soort. In dit 
loonbedrag is begrepen de opbrengst der 
spaanders, die voor de arbeiders is en die 20 pct. 
van het loon vormt. Doch ook deze opbrengst 
gaat achteruit, daar de bakkerijen, die deze 
spaanders als brandstof gebruiken, al langer hoe 
meer met heetwaterovens worden ingericht.  

 
Enkele dezer lieden trachten in 'de nabij-
gelegen suikerfabrieken werk te vinden. Zij 
zijn dan uit den aard der zaak geen 
vaklieden meer; omtrent dezen arbeid 
worden in de volgende rubriek enkele 
gegevens medegedeeld.  
Anderen trachten een karig stuk brood als 
boeren-arbeider (± f 0.75 per dag) te 
verdienen.  
De huishuur dezer lieden bedraagt f 0.50 tot 
f 1,-. In het laatste geval is er bij de 

woning gemeenlijk een open tuintje, dat gelegenheid geeft tot het kweeken van enkele 
vruchten en het houden van een varken.  
 
Tekst bewerkt door Bas Lissenburg 
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Kerken naast (uit) de Nederlandse Hervormde kerk 

 
In de 19e maar ook in de 20e eeuw hebben er in kerkelijk Nederland nogal wat 
veranderingen plaatsgevonden. Het gaat niet om de mooiste bladzijde uit de 
kerkgeschiedenis. Wel moet gesteld worden dat ondanks 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. 
 
In de vorige periodiek schreef ik over andere kerkgenootschappen, o.a. “Bogaard” 
aan de Stationsweg. 

Wie was Jan Hendrik Bogaard.....  geboren in Sliedrecht 28 juli 
1868 zoon van Arie Bogaard en Jozina Wilhelmina Kalis? Vader 
Bogaard had een zwakke gezondheid en had een winkeltje waar 
hij kaas, eieren en spek verkocht. 
Toen Jan Hendrik ouder werd ging hij mee de kost verdienen, 
niet thuis maar met een hondekar langs de huizen.  De familie 
Bogaard waren meelevende leden van de Ned. Herv. Kerk. 
In 1889 deed de “jongeling” Jan Hendrik openbare belijdenis in 
de Ned. Herv. Kerk bij ds. C.M. van Oosterzee. In die periode 
was er een strijd gaande in de Ned. Herv. kerk van Sliedrecht 
tussen  “Vrijzinnig en Rechtzinnig”  Dit conflict liep erg hoog op, 
zelfs zo dat de classis en het Provinciaal bestuur zich ermee 
gingen bemoeien.  

Deze kwestie valt niet onder ons onderwerp kerken naast (uit) de Ned.Herv. Kerk, maar wel 
zijdelings met “Bogaard”. 
Plaatselijk werd een vereniging opgericht “ter bestrijding van het ongeloof”. Deze vereniging 
bouwde een kerkgebouw waar een  “Rechtzinnige predikant” voor ging als er in de Grote 
kerk een “Vrijzinnig predikant” preekte.  Het “Gebouw”, zoals het in de volksmond werd 
genoemd, stond (staat) in de Kerkbuurt. Het is nu het kerkgebouw van de Chr. Geref. Kerk  
“Bethel”. 
 
Nadat de jonge Bogaard belijdenis had gedaan ontstond er bij hem een sterke begeerte om 
dienstbaar te zijn in de kerk.  In 1890 begon hij met zijn studie voor Godsdienstonderwijzer, 
eerst bij ds. Van Oosterzee en later na het vertrek van deze predikant bij ander predikanten 
uit de classis. Op 5 april 1893 deed hij examen bij het classicaal bestuur te Dordrecht. Hij 
kreeg bevoegdheid om te spreken in de classis Dordrecht en later ook in die van Brielle.  
Bogaard zijn naam wordt ook genoemd  als mede oprichter van de C.J.M.V. “ Uw koninkrijk 
Kome”. Hij was ook voorlezer in het “Gebouw” en Zondagsschoolonderwijzer. Dit alles deed 
hij naast zijn dagelijks werk. 
Bogaard was en voelde zich duidelijk thuis in de “bevindelijke” traditie. Hij streed met zich 
zelf een geestelijke strijd en heeft ook jaren niet gesproken. 
 
Zeer opmerkelijk is toch dat we nergens iets lezen over aansluiting bij de Chr. Geref. Kerk 
waar in die tijd ds. J.van Drunen voorganger was. Landelijk was er een samenvoeging van 
verschillende “bevindelijke” groeperingen o.l.v. Ds G.H. Kersten, die de Geref. gemeente 
stichte. 
Heel bijzonder is ook dat hij als  Godsdienstonderwijzer in de Ned. Herv. Kerk  bij de 
oprichting van de 'Gereformeerde Bond' niet betrokken was. 
 
Maar wat dan . . .? 
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Er zijn en waren z.g. vrije gemeenten. Deze voeren geen naam, zij hebben, daar zij de 
Ned. Herv. Kerk  als het geopenbaarde lichaam van Christus zijn blijven erkennen, niet de 
moed (durf) tot het stichten van een kerk, maar wachten tot het herstel van de breuk der 
kerk door Gods Geest genadig af.  Zij richten zich duidelijk tegen hen die zich van de Ned. 
Herv. Kerk afscheiden.  Het is niet geoorloofd om een kerk naast de Ned. Herv. kerk te 
stichten en dan te zeggen “nu zijn wij de kerk”. Het herstel moet uit Gods Geest komen. 
Daarop moet je wachten 
Toch voelde Bogaard zich geroepen om iets aan deze  “nood” te doen. 
Hij werd bepaald bij een vers uit Handelingen 20 : 28 “Zo hebt dan acht op uzelven en op 
de gehele kudde, over welke u de Heilige Geest gesteld heeft, om de gemeente Gods te 
weiden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed”. 
 

En zo gebeurde het dat rond 
de jaarwisseling 1906/07  
Bogaard in de voorkamer van 
zijn huis ging preken. 
De voorkamer aan de dijk was 
al snel te klein om de hoorders 
te kunnen bevatten. 
Van de winkelier en behanger 
A. Casparie kocht Bogaard op 
29 januari 1907 een stuk grond 
aan de Stationsweg voor een 
bedrag van fl. 1550,-   
 
 

In 1 van de huisjes links op de foto heeft ds. Bogaards gewoond  
en preekte hij het eerst in de voorkamer 

 
In de Merwebode van 2 februari 1907 stond, dat aan de Stationsweg (naast het oude 
kerkhof) een terrein is aangekocht om daarop een houten gebouw te plaatsen om daar 
Godsdienstoefeningen te houden. 
Aan W. Breedveld(timmerwerk) en A. de Gruijter (metselwerk) is deze bouw opgedragen. 
Op 19 februari kreeg Bogaard toestemming van de Gemeente voor de bouw van een vrij 
fors houten gebouw. Hoe groot die “schuur” moest worden is Bogaard bekend gemaakt nl. 
20 meter lang en 13 meter breed. Opmerkelijk, er was ruimte voor ongeveer 500 personen, 
terwijl het aantal hoorders op dat moment niet meer dan 100 geweest moet zijn. 
 
De “schuur” werd niet van steen gebouwd 
maar van hout. Dit had een diepere betekenis; 
het gaf de tijdelijkheid van het gebouw aan. 
Immers Bogaard geloofde dat de Heere God 
op Zijn tijd en wijze herstel zou geven in de 
breuk van de kerk in Nederland. 
 
Het Hervormd Lokaal in Sliedrecht anno 1984. 
De woning rechts voor het kerkgebouw wordt bewoond 
door de koster en zijn gezin. De woning links fungeert 
nu als catechisatielokaal, maar werd oorspronkelijk 
bewoond door ds. J.H. Bogaard en zijn echtgenote. 
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De “schuur” kwam er en Bogaard timmerde zelf de preekstoel. Op 9 april, toen de schuur 
nog in aanbouw was, voelde Bogaard Gods majesteit; hij werd gewaar om te informeren 
wanneer de “schuur”gereed zou zijn. Nog 2 weken werd hem gezegd, maar hij maande de 
bouwers dat het vrijdag gereed moest zijn.  Bogaard zegt: “Later op die vrijdagavond liepen 
wij nog met 60 stoelen in de stortregen op de Stationsweg te sjouwen, ik was doornat.” 
In de Dordrechtse Courant van 13 april 1907 stond: 
Naar wij vernemen zal reeds Zondag de eerste Godsdienstoefening in het nog niet 
afgewerkte kerkgebouw aan de Stationsweg te Sliedrecht worden gehouden, waarin zal 
optreden de heer J.H.Bogaard gediplomeerd Godsdienstonderwijzer. 
Bogaard was Godsdienstonderwijzer, dus geen geordend predikant, en kon dus de 
sacramenten niet bedienen. 
Nu in het nieuwe kerkgebouw (schuur) het aantal bezoekers bleef stijgen kwam ook de 
vraag of de sacramenten bediend konden worden. 
Na vele geestelijke spanningen van ds. H. Stam te Capelle a/d Yssel om vrijmoedigheid te 
verkrijgen  voor de bevestiging van Bogaard heeft de bevesting  op 26 november 1908 
plaatsgevonden. 
Na deze bevestiging ging Bogaard spoedig over tot het bedienen van de Heilige Doop. 
 
Na dit alles vond  de kerkenraad der Hervormde gemeente te Sliedrecht dat het tijd was om 
Bogaard kerkordelijk  te behandelen. In de kerkenraadsvergadering van 29 januari 1909 
(de huwelijksdag van Bogaard) besluit men J.H.Bogaard  uit zijn lidmaatschap te ontzetten. 
In de brief stond o.a. dat, waar ge in woord en daad ten duidelijkste toont,dat ge u van de 
Ned.Herv. kerk afscheidt, ge niet langer tot die kerk blijft behooren en zal, bij al dien 
hiertegen van uwe zijde, binnen een tijdsverloop van 14 dagen, vanaf heden 30 Januari 
1909 geen schriftelijk met redenen omkleed bezwaarschrift door u ondertekend, hiertegen 
bij hem wordt ingebracht, u beschouwen als vervallen van uw lidmaatschap der 
Nederlandsche Hervormde kerk, onder onmiddellijke kennisgeving zijnerzijds aan het 
Classicaal bestuur van Dordrecht. 
Bogaard reageert niet en op 17 april 1909 besluit het classicaal bestuur van Dordrecht dat 
zij zich genoodzaakt zien zijn acte als Godsdienstonderwijzer te moeten intrekken. 
 
Jan van Leeuwen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronvermelding: 
Voor 't nageslacht. 
Historische beschrijving van het Hervormd lokaal te Capelle a/d IJssel en te Sliedrecht. 
Samengesteld door D. Blom en C. Klomp. 
 
De breuk beleefd, P.v.d.Breevaart. 
 
Rondom Bogaard, scriptie door J.H.v.d. Giessen. 
 
P.S. Opmerkingen of aanvullingen zijn altijd welkom. 
Telefoon: 0184 416511 / E-mail:Leewin@kpnplanet.nl 
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Vaarwel Sliedrecht! 
 

Jeugdherinneringen van de Sliedrechtse emigrant Kees Hansum 
 
Dat Internet de wereld klein heeft gemaakt, blijkt wel uit de jeugdherinneringen die de 
redactie ontving van oud-Sliedrechter Kees Hansum uit Canada. Hij schrijft: “Onze familie 
had een bakkerij aan het Dr. Langeveldplein 20 en dat was het huis waar wij allemaal 
geboren zijn. Mijn broers Bas (1931), Teus (1934), Piet (1936), mijn zus Corrie (1942) en 
ikzelf, Kees Hansum (1940). Wij emigreerden naar Canada in 1950, op 11 juli dit jaar exact 
60 jaar geleden. Je zou denken dat ik op 10-jarige leeftijd niet veel herinneringen meer zou 
hebben aan deze korte tijd voorafgaand aan het vertrek, maar toen ik een publicatie over 
een van de panden aan het plein op de website van Het Kompas zag, vloeiden mijn 
herinneringen terug.”  

 
P. Hansum Brood & Banket Bakkerij 
Dr. Langeveldplein 20, hoek Emmastraat. 
De inmiddels verdwenen schuur links was 
oorspronkelijk een garage, waar voor de 
oorlog de Citroën van Piet Hansum stond 
gestald, die aan het begin van de oorlog 
werd gevorderd door de Duitsers. Daarna 
diende de schuur als opslagplaats voor 
meel en andere bakkersbenodigdheden. 

 
Aan de westzijde van het Dr. 
Langeveldplein waren de midden-
standers gevestigd. Op de hoek met 
de Havenstraat bevond zich het 
café van Koorevaar met het 
daarnaast gelegen Thalia Theater.  
 

Daarnaast bevond zich het pand van Teeuw Scheeps- en Machinekamerbehoeften. 
Na de kruising met de Emmastraat volgde op de hoek de bakkerij van Hansum. Bakker Piet 
Hansum (1906-1950) en zijn gezin woonden naast en deels boven de zaak. Zijn bejaarde 
vader Bas (1869-1953) en diens tweede vrouw bewoonden de eerste etage. Omdat de 
kinderen van het gezin natuurlijk vaak in- en uitliepen, hadden Hansum Senior en zijn 
vrouw hiermee hun eigen woonruimte en privacy gekregen en aan het plein een eigen 
opgang. Deze voordeur is thans niet meer aanwezig. Naast de bakkerij waren de fotozaak 
van Leen Scheermeijer, kapper Rien van den Berg en schoenhandelaar Kees van der 
Sluijs gevestigd. Daarnaast het verzekeringskantoor van Piet de Baat, later de 
Amsterdamsche Bank. De westzijde van het plein eindigde op de hoek met de Julianastraat 
uiteindelijk met de elektronicazaak van Izaak Korswagen. 
 
Piet Hansum was in 1930 met financiële hulp van zijn vader zijn eigen nieuwgebouwde 
zaak aan het Dr. Langeveldplein 20 gestart, nadat zijn oudste broer Bas (1900-1966) in 
eerste instantie de keuze was gelaten tussen de bakkerij van hun vader aan de Kerkbuurt – 
thans kinderkledingzaak Klein Junior – en nieuwbouw. Broer Bas koos echter voor het 
eerste aanbod. 
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Op 14 mei van dat jaar was Piet gehuwd met de uit 
Hardinxveld afkomstige Piets Brand (1908-1983). De zaak aan 
het Dr. Langeveldplein had behalve als bakkerij ook 
anderszins een centrale functie voor de achtergelegen 
westelijke oude uitbreiding en de bewoners van het plein. 
Omwonenden haalden er warm water als de kinderen in de teil 
moesten. Door de bakkersoven had men hierover immers 
altijd de beschikking. Wat toen wel meer werd gedaan, kwam 
men ook appeltjes brengen om ze op de bovenkant van de 
oven voor consumptie te laten drogen. 
 

  Moeder Piets Hansum met 
 zoon Kees en baby Corrie,1943 

 
 

 
 

 
We laten thans Kees Hansum aan het woord:  
“Ik werd geboren op 23 maart 1940 als de vierde zoon van Piet en 
Piets Hansum. Mijn moeder hoopte op een meisje en haar wens werd 
twee jaar later eindelijk vervuld met de geboorte van mijn zus Corrie. 
We hadden een drukke en ik denk succesvolle bakkerij. We groeiden 
op in een christelijk milieu en een gelukkig gezin, dat aldus bestond uit vader, moeder en 
vijf kinderen, 4 jongens en een meisje.” Op 7 december 1945 was weliswaar nog een 
jonger broertje, Anne Roelof, geboren, dat echter op de eerste Bevrijdingsdag, zondag 5 
mei 1946, 5 maanden oud, in het ziekenhuis overleed. Vader en moeder Hansum namen 
dispensatie om op deze zondag vanaf het ziekenhuis toch naar huis te fietsen. Fietsen op 
zondag was voor hen en in die tijd immers nog een zonde.  
 
Kees zat vol kattenkwaad. Zijn bril lag vaak op straat en was veel kapot. Zijn beste 
vriendjes waren Pauw („Pauchie‟) Venis uit de Wilhelminastraat en de broers Aart en Floor 
de Raad. Deze twee broertjes kwamen uit een gezin met maar liefst 16 kinderen, dat 
niettemin een van de kleine woningen in de Julianastraat bewoonde. De grootte van het 
gezin De Raad en die van hun woning waren overigens geen probleem om Kees ter 
gelegenheid van de verjaardag van Aart of Floor bij hen te laten logeren onder het mom dat 
één meer of minder in Huize De Raad ook niet meer uitmaakte. Ook speelde Kees wel met 
de twee jaar oudere Hans van der Sluijs van de schoenhandelaar drie panden verderop 
aan het Dr. Langeveldplein.  
Kees: “Op een dag, toen ik 6 of 7 was, gebeurde er iets opwindends in de haven. Een schip 
of iets kwam binnen varen en trok publiek. Ik kon het niet zien omdat er iemand voor me 
stond. Toen ik hem een duw gaf om zicht op het gebeuren te krijgen, viel hij pardoes in het 
water. Dat was buurjongen Hans van der Sluijs. Hij bleef op zijn jekkertje drijven en werd 
door havenmeester Prins direct uit het water gevist, waarna ik voor het eerst van Moe met 
de mattenklopper kreeg. Niettemin bleven Hans en ik vrienden.  
Ik herinner me dat knikkeren en belletje trekken altijd leuk was. Op de Emmastraat werd 
door ons gevoetbald. Dat mocht wel niet, maar maakte het spel nog mooier. En 
donderbussies met carbid plaatsen in de brandgang achter het pand van Teeuw was een 
andere bezigheid die puur plezier gaf. Meneer Teeuw gaf me eens een paar kleine 
sigaartjes. Na het roken van één ervan dacht ik dat ik dood ging. Ik braakte tot er niets 
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meer in mijn maag zat en had een enorme hoofdpijn. Pa moet het geweten hebben en ik 
geloof vast dat hij met meneer Teeuw had samengezworen. Het was één van de vele 
lessen die ik door schade en schande heb geleerd en die nog steeds vers in mijn geheugen 
zit. 
En ik herinner mij ook dat ik van het platte dak op de tweede verdieping van ons huis lege 
flessen zag staan in de tuin van Scheermeijer. Ik besloot stenen te gooien tot er een fles 
was gebroken, om dan zo snel mogelijk te verdwijnen. Maar ik werd gesnapt door meneer 
Scheermeijer. Hij was zo kwaad dat hij bij ons aan de voordeur aanbelde. Toen Moe 
opendeed zei hij iets dat ik nooit zal vergeten: „Geef kleine Piet een pak op z‟n donder!‟ 
Maar helaas, Piet was niet thuis, waardoor de werkelijke dader al snel bekend werd en ik 
alweer ondervond dat de mattenklopper niet alleen bedoeld was om kleden te kloppen. 
Op een keer besloot ik te spijbelen en dus niet naar school - de Julianaschool aan de 
Merwestraat – te gaan. Maar alweer werd ik gesnapt. Mijn broer Bas had een goed idee om 
mijn broek met stro te vullen, omdat ik er zeker van was dat de hoofdonderwijzer mij een 
genadig pak slaag zou geven. Nou, in de bank zitten met stro in m‟n broek was al straf 
genoeg. Ik kreeg zelfs geen pak slaag, dus na school wist ik niet hoe snel ik thuis moest 
komen om m‟n broek uit te trekken. 
Het lijkt wel gisteren dat ik met „Gompie‟, melkboer Van Wijgerden, rond ging met paard en 
wagen. En dan mocht ik mennen. Om te kunnen poveren weet ik nog goed dat wij naar 
Wijngaarden gingen in de hoop een echte varkensblaas van een boer te krijgen. Dat is me 
nooit gelukt. En trouwens Moe was ook al niet blij dat een jongen van bakker Hansum voor 
een paar centen van deur tot deur ging. Dat was bedelen en mocht ik niet doen. Maar als je 
moeder zegt dat je iets niet mag doen, dan doe je het natuurlijk toch. Ik heb er vaak aan 
meegedaan: „Ik heb zolang met de poverpot gelopen …‟ 
  
Tweemaal per zondag naar de kerk gaan – naast catechisatie op woensdag - was niet mijn 
idee om een leuke dag te hebben, twee uur ‟s morgens en twee uur ‟s avonds. En als er 
een gastpredikant was die zijn favoriete preek hield, kon het tot tweeënhalf uur uitlopen. 
Zondag was voor mij de ergste dag van de week, behalve als ik naast Pa mocht zitten, die 
als organist het kerkorgel bespeelde. Ik dacht altijd dat de zondag gewoon een straf voor 
kinderen was; luisteren naar iets wat ik niet begreep, geen voetbal, niet fietsen, niets.” 
En de kinderen van een gewaardeerd lid van deze kerkelijke gemeente hadden zich ook 
niet op te houden in een theater. Kees vertelt: “Broer Bas ging een keer naar de bioscoop 
in het Thalia Theater, maar dat mocht natuurlijk niet. Broer Piet vertelde het aan onze 
vader. Pa was druk in de bakkerij, maar hij ging gelijk naar de bioscoop en zei tegen 
Koorevaar: 'Stop en doe de lichten aan'. Koorevaar was niet stom en deed het 
gelijk. Pa wist wel indruk te maken. Hij vond Bas in een paar seconden en haalde hem 
eruit. Bas ging NOOIT meer naar het Thalia Theater. Hij moest keurig 500 strafregels 
schrijven: „Ik ga nooit meer naar het theater‟ of iets dergelijks en dat was straf 
genoeg. Ikzelf was 55 jaar oud, toen ik bij een bezoek aan Sliedrecht voor het eerst het 
voormalige Thalia Theater van binnen heb gezien.”  
Strafregels schrijven gebeurde dus niet alleen op school en in Huize Hansum wel meer. 
Aanleiding was Florus Hartog (1877-1951), die om zijn geringe lengte door iedereen in 
Sliedrecht „klein Floortje‟ werd genoemd en zich op een grote driewieler door het dorp 
verplaatste. Kees: “Ik schaam mezelf een beetje, want ik heb een keer, misschien wel 
meer, klein Floortje uitgelachen. Pa vernam ervan en ik moest in de voorkamer keurig 200 
strafregels schrijven. Tweehonderd regels later heb ik nooit meer om Floortje gelachen. Ik 
zal je vertellen dat twee honderd regels schrijven een strengere straf is dan de 
mattenklopper.” 
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Het kwam als een grote, grote verrassing toen Pa aankondigde dat we gingen emigreren 
naar een plaats genaamd Canada. Ik had nog nooit van Canada gehoord, wist niet waar 
het lag, wie er woonden, welke taal ze daar spraken, en het kon me allemaal niet schelen 
ook. We gingen verhuizen! Dat was nog nooit eerder gebeurd. Dit zou een avontuur van 
ongekende proporties worden. Opgetogenheid is het enige woord waarmee ik mijn 
gevoelens kan omschrijven van die nooit vergeten dag. We zouden het meest fantastische 
jaar van mijn leven krijgen. Wauw! Pa‟s besluit was gebaseerd op zijn overtuiging dat er in 
eigen land slechts een beperkte toekomst voor zijn gezin was weggelegd. Holland was in 
zijn ogen een klein land met maar zeer begrensde mogelijkheden. Het was een totaal 
onbaatzuchtige keuze.  Zijn zus en haar man leefden in Canada en hadden in Sylvan Lake 
in de provincie Alberta een welvarende bakkerij, waarin de dag- en nachtploegen het werk 
niet aankonden. Piet Hansum besloot er een tweede broodbakkerij te openen. Kees: “En 
aldus was Canada de voor de hand liggende keuze. Op dinsdag 11 juli 1950 zouden we 
gaan.” Ook Lenie Verloop, de verloofde van broer Bas, ging mee. Ze woonde bij haar 
ouders aan de Zuiderstraat en was op 14-jarige leeftijd als hulp in de bakkerij komen 
werken, waarna zij en de twee jaar oudere Bas verliefd waren geworden.  
Kees: “De bakkerij zou worden verkocht en ik dacht dat mijn oom Bas en zijn gezin, die al 
een bakkerij hadden in de Kerkbuurt, de nieuwe eigenaren zouden worden. Zijn zoon Bas 
Junior (1924-2004) zou dan de natuurlijke keuze zijn om de nieuwe bakker te worden. Maar 
tot m‟n verbazing werd de zaak aan vreemdelingen verkocht, de familie De Valois, terwijl 
mijn opa en zijn tweede vrouw boven de zaak zouden blijven wonen.” 
 
De dag van vertrek naderde. Piet Hansum kocht moderne machines op bakkerijgebied aan, 
die naar zijn nieuwe standplaats op transport werden gezet. Hetzelfde gold voor het meeste 
meubilair, verpakt in een paar kisten, evenals bakkerijbenodigdheden die hij in Canada zou 
gaan gebruiken. Mede voor de achterblijvende familie ging de familie bij buurman Leen 
Scheermeijer in diens fotostudio nog op de foto. In De Merwestreek van 7 juli 1950 plaatste 
bakker Piet Hansum en zijn opvolger A.A. de Valois (1916-1998) een gezamenlijke 
advertentie, waarin over de overname van de bakkerij werd bericht en de heer De Valois 
aan het publiek werd aanbevolen. Hansum dankte zijn clientèle „recht hartelijk […] voor het 
vertrouwen, ons twintig jaar lang geschonken.‟ Op zaterdagavond 8 juli werd voor familie, 
clientèle, buren en vrienden een drukbezochte afscheidsreceptie gehouden in het C.J.M.V.-
gebouw, waarvoor de dag daarvoor een uitnodiging was geplaatst in De Merwestreek.  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
De familie Hansum vlak voor 
vertrek.  
v.l.n.r. Bas, Kees, Lenie Verloop, 
Corrie, vader Piet, moeder Piets,  
Teus en Piet Junior. Koppig wilde 
Kees als enige van vader & zonen 
geen jasje aan. 

 
 
 

(wordt vervolgd) 
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Baggermolens en zandzuigers (visitekaartjes van de brijhappers) 
 
Artikel uit De Spiegel van 1956, toen verslaggevers een dag door Sliedrecht gedwaald 
hebben. 
 
In het Sliedrechtse café waar wij onze koffie dronken, liepen drie jongelui om het biljart en 
dronken een potje bier.  
„Proost‟, zei Arie, „Salem Aleikum‟. Arie kon dat zeggen, want hij was pas eergisteren 
thuisgekomen uit Arabië, waar hij dertien maanden gebaggerd had in de haven van Aden. 
Op een Arabierenbruiloft had hij gelurkt aan een waterpijp. Wie het niet geloven wil mag de 
overbelichte zes bij negen kiekjes zien, die hij in zijn portefeuille heeft. Maar wie zou dat 
niet geloven? Zoveel bijzonders is het nu ook weer niet. 
„Drie bier‟, zegt Jan. Hij gaat woensdag met zeventien maats naar Venezuela, voor H.A.M. 
Nog een rondje jongens, ten afscheid. „Jan, jongen, daar ga je!‟ 
„En wanneer gaat jouw vliegtuig, Kees?‟ „De zesentwintigste‟, zegt Kees. Hij grijpt met een 
pijnlijk gezicht naar zijn arm. De dokter heeft hem een cocktail van entstoffen in zijn arm 
gegeven waar een olifant van door de knieën zou gaan. Kees rilt alleen maar een beetje. 
Hij heeft contract gemaakt voor Port Soedan aan de Rode Zee als dekknecht op een zuiger 
van de Amsterdamse Ballast. Twee jaar lang zal hij van huis wegblijven. Hij denkt aan het 
vliegtuig. Het zal een tussenlanding maken in Athene. 

Zij lopen naar huis langs 
de haven met 
baggermateriaal en de 
zonnige Merwede. Op de 
Adriaan Volkersingel kijken 
zij naar de villa Mereveo 
van de oude heer Volker, 
wiens familienaam is 
gegeven aan deze fraaie 
Sliedrechtse boulevard. 
„Volker‟, het is een naam 
die in alle werelddelen 
vermaardheid heeft 
gekregen, omdat hij nauw 
verbonden is aan de groei 

van het baggerbedrijf. Wijlen Adriaan Volker, grootvader van de huidige bewoner van het 
huis aan de singel, was één van de mannen die in de vorige eeuw de baggerbeugel 
hanteerden, die als „grienduilen‟ de woeste wereld van de Biesbosch introkken om het 
weerspannige hout voor zinkstukken en hoepel- makerijen te hakken of de glooiing van 
dijken bekleedden met zware basaltblokken. De Sliedrechters verdienen vanouds hun 
brood aan de waterkant met ruig, uitputtend werk. Kleine aannemers van grond- en 
rijswerken hielden zich bezig met het onderhoud van dijken en het uitdiepen van havens. 
Oorspronkelijk bestond het materiaal voor deze baggerwerken uit een lange stok, aan het 
einde voorzien van een hoepel, waaraan een linnen zak was bevestigd. Deze 
baggerbeugel plonsde zonder ophouden in het water en gleed over een leren lap die op de 
schouder was bevestigd om slijtage van de kleding te voorkomen. Bij het ophalen werd de 
zak met modder leeggestort binnen de boorden van een kleine vlet. Op deze wijze 
ploeterde ook eens de grondhaler Adriaan Volker, wiens naam thans aan de singel is 
gegeven, in de wildernis van de Biesbosch. 
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Thans is zijn naamgenoot en kleinzoon directeur van een wereldbedrijf, dat de modernste 
baggermolens en diesel-elektrische zuigers naar alle windstreken dirigeert als een generaal 
zijn divisies; telexmachines ratelen in de moderne kantoren en Kees, Arie en Jan of hoe de 
molenbazen, dekknechts, bakkenschippers, sleepbootkapiteins, onderbazen, stokers, 
peilers en machinisten uit Sliedrecht dan ook mogen heten, reizen met comfortabele 
vliegtuigen naar de wereldsteden of woestijnen, waar het materiaal op hen wacht. 

De groei van het groot baggerbedrijf spreekt zo sterk 
tot de verbeelding, dat Sliedrecht er grote 
bekendheid door heeft gekregen, hoewel later ook in 
tal van andere plaatsen grote ondernemingen zijn 
opgericht. 
De vakbekwaamheid van de „brijhappers‟ uit deze 
gemeente is moeilijk te evenaren door hen die niet, 
zoals zij, van kindsaf vertrouwd zijn met de 
wispelturige getijdebewegingen, met stroom en wind 
en alle geheimen van de zich steeds verder 
ontwikkelende baggermaterialen. De Sliedrechters 
hebben al hun ervaringen en kunde van geslacht op 
geslacht doorgegeven. Voor een goede schipper is 
een baggermolen niet zomaar een lomp bakbeest, 
dat met ijzeren hand geregeerd moet worden. Er 
komt nog meer bij kijken, al valt dat moeilijk onder 
woorden te brengen. Er is een soort instinct voor 

nodig om de nukken en kuren van zo‟n werkschip te leren doorgronden, om te voelen wat 
de stroom doet en hoe je een bepaalde grondsoort moet aanpakken. De buitenafwerkers 
maken daar niet veel woorden aan vuil. Zij worden niet opgeleid voor een diplomatieke 
missie en hebben een hartgrondige afkeer van mooie woorden en bloemrijke toespraken, 
maar de werken die zij uitvoeren getuigen in vijf werelddelen van hun kunde. 
Deze trek naar het buitenland is in de vorige eeuw begonnen. Toen de baggerbeugel 
vervangen was door primitieve machines en Adriaan Volker eenmaal de klepschouw had 
uitgevonden, waardoor de modderlading met één handbeweging gelost kon worden en toen 
de eerste baggermolens als grauwe waterdieren in de kanalen dreven, begon een nieuwe 
periode in het zware bestaan van deze mensen aan de waterkant. De stoomkracht vond 
gaandeweg meer toepassing bij het graven van kanalen en havens, het bouwen van pijlers 
voor bruggen en het opwerpen van dijken.  
Telkens gingen nieuwe geruchten door Sliedrecht, als de aannemers eindeloze 
conferenties hielden met scheepsbouwers. De eerste zandzuiger werd in gebruik gesteld. 
De werf van J. en K. Smit in Kinderdijk, die veel bijdroeg aan de ontwikkeling van het 
baggerbedrijf door de bouw van het materiaal, groeide onder het oorverdovende geluid van 
de klinkhamers een nieuw wonderschip: een zandzuiger die zelf kon varen, zelf de lading 
vervoerde en ook voorzien was van kleppen om het zand met één grote plons te lossen op 
de stortplaats. Dit schip droeg de naam Adam II en kreeg grote vermaardheid op de 
baggerwerken. Later werd een hele vloot van deze hopperzuigers in dienst gesteld. Het 
baggerbedrijf groeide; overal klonk de ketelmuziek der werkschepen en dreven vette 
rookwolken over duinen en uiterwaarden. 
De Nieuwe Waterweg werd gegraven en steeds meer ruige kerels, die vroeger in de 
grienden het hakmes hanteerden en berustend hun bitter lot droegen, monsterden aan op 
de baggervloot. Zij waren de mannen die in de bombazijnen kielen aan de lieren stonden, 
die zware tabak pruimden en klossend op hun klompen het bonte reisgezelschap vormden 
dat ooit in een vreemde havenstad was neergestreken. Want de faam van Sliedrecht drong 
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nu door tot de andere landen van Europa en zeeslepers trokken de lompe molens en 
zuigers over de wereldzeeën naar Rio Grande do Sul, naar Duinkerken en naar 
Noorwegen, naar San Sebastian in Spanje, naar Panama en het Amazonegebied. En de 
mensen gingen mee; zij gingen „waar het kantoor hen stuurde‟ met hun kist en bultzak, de 
pruim achter de kiezen en geduldig berustend in de jarenlange scheiding van vrouw en 
kinderen. 
Zij waren de moddergeuzen, die ploeterden in modder en onder zandstormen, die 
schudden van malaria en gele koorts en uit Rusland thuiskwamen met bevroren oorlelletjes. 
Jarenlang leefden zij in een kleine mannengemeenschap, verstoken van comfort en in blind 
tempo doorwerkend tot het „putje‟ er op zat. Soms schreven zij met stijve vingers een brief 
aan hun vrouw. „Met mij gaat het goed, hopende van jullie hetzelfde‟. Soms dronken zij een 
stevige borrel of gingen met vreemde „snoeshanen‟ op de vuist en er waren er ook onder 
hen die „in de diepe gracht vielen‟, zoals de Spreukendichter de capitulatie voor de 
vreemde vrouw kenschetst. Maar evengoed waren er die in een schaars uur van rust de 
bijbel uit de kist namen of in devote aandacht een preek van Smijtegelt lazen. 
Geheel onvoorbereid werd de oude garde in het baggerbedrijf vanuit een zeer eng 
begrensde levenskring overgeplaatst naar vreemde steden, met zeden en gewoonten die 
hen verbijsterden. Geen wonder dat zij bloot stonden aan veel zedelijke gevaren en de 
verleiding van de drank, die toen in het algemeen veel sterker was. Zij gingen waar hun 
kantoor hen stuurde en kwamen thuis met kist en bult, verweerd door de tropische zon. Zij 
zoenden hun vrouw plompverloren en knuffelden de kinderen als zij daar de kans voor 
kregen, want niet zelden gingen de brakjes op de vlucht voor de vreemde kerel, die zij na 
drie of vier jaar van scheiding niet meer herkenden. 
 

Het baggerbedrijf groeide en met 
de machines en werktuigen 
ontwikkelden zich de mensen. In 
Sliedrecht gevestigde bedrijven 
voerden reusachtige werken uit. 
Namen als Volker, Kalis, Bos en 
Kalis, Prins, Kraaijeveld, Van 
Noordenne e.a. werden een 
begrip voor waterstaatkundigen, 
overal ter wereld. En dat zijn ze 
nog altijd; Sliedrechts‟ visite-
kaartjes zijn de bemodderde 
baggermolens, de slobberende 
zuigers, de bakken, rotsbrekers 
en steenhoppers, waarop Kees, 

Arie en Jan tegenwoordig lonen verdienen van zo‟n tweehonderd gulden per week. Maar 
daarvoor zijn ze dan ook jaren aan het werk gebonden. Hun leven verschilt hemelsbreed 
van dat der voortrekkers, die in hun tijd ook met een flink spaarduitje naar huis kwamen. 
Tegenwoordig wordt zoveel mogelijk de hand gehouden aan een achturige werkdag door 
middel van ploegenstelsel. De moderne schepen zijn voorzien van radio, mobilofoon, 
centrale verwarming, air-conditioning, douches en geriefelijke verblijven. De mannen reizen 
meestal met een comfortabel passagiersvliegtuig naar het buitenland en het verlof (de 
beurt) is zodanig geregeld, dat de gehuwden meestal hoogstens twee jaar van huis blijven. 
Het werk gaat vaak dag en nacht door, maar de ploegen lossen elkaar af en wie eenmaal 
gewend is aan het knarsen en smekken van een baggermolen, slaapt op die muziek in als 
ware het een wiegeliedje.  
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De hedendagse „brijhappers‟ dragen geen klompen meer, hebben het pruimen verleerd en 
op een los voetje gaan zij niet van huis, daar hebben zij de vakbonden voor die veel 
hebben bijgedragen tot de emancipatie van deze bedrijfsgroep. Uitvoerige contracten met 
arbeidsvoorwaarden, loonregelingen e.d. zijn tegenwoordig de basis voor uitzending. De 
arbeider die dienst neemt voor een werk in Europa, kan rekenen op een halfjaarlijks verlof 
en binnenslands (een groot percentage van de buitenafwerkers blijft binnen de 
landsgrenzen) gaat hij ‟s maandagsmorgens met de bus naar het werk en is hij 
vrijdagsmiddags alweer bij moeder de vrouw. Hier te lande zijn de lonen uiteraard 
aanmerkelijk lager dan in het buitenland; vandaar dat zij die eenmaal „de roep der verten‟ 
gehoord hebben, er moeilijk toe kunnen komen voor het binnenland aan te monsteren en 
genoegen te nemen met de helft, soms maar een derde van het weekloon dat zij buiten 
Europa ontvingen. Voor de meeste Sliedrechters is het echter niet alleen het geld, dat deze 
arbeid verzoet. Ook het vreemde en onbekende trekt hen. Anderzijds is de lange scheiding 
van het gezin ook voor de trekkers een zware opgave, want een Sliedrechter neemt niet zo 
gemakkelijk afscheid als wel eens beweerd wordt.  
Waar dat mogelijk is trachten de baggermaatschappijen het euvel van de lange afwezigheid 
op te heffen door de gezinnen huisvesting te bieden in het buitenland. Zelfs is enkele jaren 
geleden een twintigtal families geëmigreerd naar Australië, waar een Nederlandse kolonie 
werd gevestigd bij een zeer langdurig werk. 
In al deze gevallen bemiddelt het Sliedrechtse arbeidsbureau, dat in een voormalig 
herenhuis zeer eenvoudig is gehuisvest, doch in het buitenafwerk een zeer belangrijke 
functie heeft. Het verleent bemiddeling in 90% van dit werk, dat niet alleen de 
baggerbedrijven omvat, maar ook het rijswerk en de steenzetterij, werkzaamheden die nog 
altijd worden uitgevoerd zoals eeuwen geleden, zonder hulp van moderne materialen. De 
heer S.E. Jongejan is directeur van dit arbeidsbureau en in zijn kaartsysteem komen wel 
zo‟n vijfduizend namen voor van mannen die via dit kantoor ergens in Zeeland steenzetten, 
zinkstukken neerlaten aan een winderige kust of baggeren in welk land ter wereld dan ook.  
De heer Jongejan is van oordeel, dat een behoorlijke opleiding aan het baggerbedrijf ten 
goede zou komen. Hij pleit voor een avondschool voor de aspirant-baggeraars. Vroeger 
gingen de jongelui die zich tot dit werk aangetrokken voelden als „kokkie‟‟ mee naar het 
werk. Na een ontgroeningstijd, waarin het hen niet gemakkelijk werd gemaakt, werden zij 
dan later dekknecht of helper van een bakkenschipper en zo leerden zij uitsluitend in de 
praktijk de vele facetten van het werk. Tegenwoordig hebben de jongens niet veel animo 
om als „kokkie‟ te monsteren; zij hebben al zo veel verhalen gehoord over de grappen die 
met zo‟n manusje-van-alles werden uitgehaald. Over aardappelen met soda en soep met 
een wasmiddel, over gebakken komkommers en heel gestoofde knollen en allerlei dwaze 
boodschappen, dienende tot leringhe van het kokje en tot vermaeck van de hele 
baggervloot. In het uitdenken van grappen en het rondstrooien van kwinkslagen beleeft 
men altijd weer nieuwe vreugden want iedere afleiding is welkom op zo‟n schuit vol 
mannen. 
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Omdat de Sliedrechtse haven, waarin veel baggermateriaal ligt gemeerd, te klein is 
geworden, wil burgemeester Feitsma nieuwe havenbekkens maken aan de overkant van de 
Merwede. Maar veel schot zit daar nog niet in en dit verdriet het gemeentebestuur.  
 
Hoewel er aan de „brijdijk‟ weinig behoefte bestaat aan monumenten of symbolen van het 
baggerbedrijf, is er toch nog iets bewaard gebleven van de simpele eenvoud der 
voortrekkers. De bouw van eigen huisjes is vanouds het ideaal van hen die buitenaf gaan 
en die woningen staan dan ook bij honderden langs de dijk en in de uitbreidingen. Het zijn 
huisjes, waarvan guldens en ponden, piasters en roebels, dollars en marken de 
bouwstenen zijn geweest. Ook de jongere generatie heeft dat doel voor ogen. Vrijgezellen 
die een aantal jaren in het buitenland gewerkt hebben, kunnen zich gemakkelijk de bouw 
van zo‟n woning permitteren en als loon voor hun ontberingen de kamers gezellig inrichten. 
 
Er is thans in het buitenland werk in overvloed. Na de watersnoodramp heeft men in 
Zeeland een grootse slag tegen het water gevoerd en als straks het Deltaplan verwezenlijkt 
wordt zullen de Sliedrechters daar stellig weer een groot aandeel in hebben. 
 
 
P.S. 
In 1962 is er een opleiding geweest en 40 baggeraars hebben toen een praktijkdiploma 
gekregen. Daarmee 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. 
(Zie Periodiek  nr. 50 van juli 2009) 
 
 
 
Bewerking: Ina van ‟t Verlaat 
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Goudkoorts (deel 1)  
 
Bij nummer 50 van ons verenigingsblad (juli 2009) vond u een folder van het speurspel 
“Goudkoorts”. “Goudkoorts” wordt door leden van theatergroep Inter Nos en 
toneelvereniging Onder Ons op aanvraag gespeeld in het Nationaal Baggermuseum. 
Het speurspel is als idee ontstaan nadat een aantal leden van Inter Nos aan een soortgelijk 
toneelspel in Museum De Dubbelde Palmboom in Delfshaven (Rotterdam) deelnam.  
“Dat moeten wij ook in Sliedrecht kunnen”, was de reactie na afloop van het spel in 
Rotterdam. Contacten met Hans Wijn (de conservator van het Baggermuseum) en publicist 
en oud-Sliedrechtenaar Jacques Kraaijeveld leidden tot de opzet en uitvoering van 
“Goudkoorts”. De basis voor “Goudkoorts” is overigens een waar gebeurd verhaal.  
Een verhaal dat ons dorp eind jaren 40 van de vorige eeuw aardig in zijn greep hield.  
In twee afleveringen van “Over … Sliedrecht” vertelt onze nieuwe voorzitter, Gerrit Venis, 
het ware “Goudkoorts” verhaal. 
 
10 mei 1940 
Eigenlijk hebben we er in Nederland niet meer op gerekend: de inval van de Duitsers. 
Eerder wel, want de contraspionage heeft de Duitse aanval eerst gemeld voor 12 november 
1939. Maar slecht weer zorgt voor uitstel van Fall-Gelb (zoals het aanvalsplan op 
Nederland, België en Luxemburg door de nazi‟s werd genoemd) en ook een nieuwe datum 
passeert zonder vorm van geweld. Het is dan ook weer niet zo vreemd dat een melding in 
de avond van 9 mei ("Morgen bij het aanbreken van de dag, je begrijpt me wel.”) met de 
nodige scepsis wordt ontvangen. 
 
Maar het gebeurt.  
Vroeg in de ochtend van vrijdag 10 mei komen ze.  Het vliegveld Waalhaven en de 
Maasbruggen in Rotterdam zijn twee van de zorgvuldig gekozen doelwitten. Ongehinderd 
worden 120 Duitse soldaten door watervliegtuigen om 5 uur afgezet aan weerszijden van 
de Maasbruggen. In gele rubber bootjes peddelen de Duitsers naar de Boompjes (aan de 
noordkant) en het Noordereiland ten zuiden van de Willemsbrug. Pas twee uur later komen 
Nederlandse militairen in de buurt van de brug en ontbrandt de strijd die tot het donker 
duurt. Het lukt infanteristen en mariniers de Duitse soldaten van de Boompjes terug te 
dringen naar de Maasbruggen. Op die bruggen houden de Duitsers stand. 
 

Bijbank van de Nederlandsche 
Bank (Boompjes 72-74) - 1 -  
Aan de Rotterdamse Boompjes 
bevinden zich aan het begin van 
de 2e Wereldoorlog allerlei 
gebouwen die op de een of 
andere wijze betrokken zijn op de 
economie van de haven. 
In een van de panden (Boompjes 
72-74) is sinds 1907 de Bijbank 
van de Nederlandsche Bank 
gevestigd. 
 
 

 
Het 2

e
 gebouw van de hoek van de Reederijstraat is de Bijbank van de Nederlandsche Bank  
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De Bijbank is een filiaal van de Nederlandsche Bank die in Amsterdam is gevestigd. Het 
gebouw aan de Boompjes bevindt zich op nog geen 500 meter van de Willemsbrug waar 
de strijd met de vijand zich afspeelt.  

 
Een Duitse militair maakte - vanaf het Noordereiland - deze tekening van de Boompjes. Rechts is de 
Willemsburg getekend en halverwege tussen de vouw in de tekening aan de linkerkant en de getekende pijl 

bevindt zich de Bijbank.  
 
Neerlands goudvoorraad 
Al sinds 1938 is met (kleine) goudtransporten een groot deel van de Nederlandse 
goudvoorraad overgebracht naar Fort Knox, de Bank of England en Zuid-Afrika.  
In Nederland is nog bijna 200.000 kg aanwezig en 60% daarvan ligt in de Bijbank. 
De grote vraag is hoe - met de Duitsers bijna letterlijk voor de deur - dit goud zo snel 
mogelijk uit de bank gehaald kan worden. Het goud vervoeren met vliegtuigen (zoals net in 
de week ervoor is afgesproken) is onmogelijk, vervoer per schip ook. Het gebouw ligt 
binnen schootsafstand van de Duitsers op het Noordereiland. 
De directeur van de Bijbank spreekt met de Garnizoenscommandant van Rotterdam af dat 
de commandant zorgt voor enkele vrachtwagens en een militair geleide. De havenmeester 
zal zorgen voor een transportschip en in de bank wordt begonnen met het inpakken van het 
goud.  937 Goudstaven worden in kisten gepakt en ‟s nachts vanaf 1 uur (het is dan 11 
mei) in vier - van particulieren gevorderde - vrachtwagens geladen. Dat gebeurt aan de 
achterkant van de bank aan de Scheepmakershaven. Daar op een kort stukje kade, uit het 
zicht van de Duitsers, worden de vrachtwagens gepakt. Mariniers helpen bij het laden.  
 
Loodsboot 19 

Via de havenmeester van Rotterdam en de 
commissaris van het Loodswezen in Hoek 
van Holland wordt geregeld Loodsboot 19 
in te zetten voor het transport van het 
goud. Loodsboot 19 doet al sinds de 
mobilisatie (1939) samen met een aantal 
andere loodsboten bij toerbeurt dienst als 
Bewakingsvaartuig (BV).   
Even na acht uur ‟s avonds (10 mei) 
vertrekt Loodsboot 19 (dan als BV 19a) uit 
Hoek van Holland naar Rotterdam.  

 
 
Loodsboot 19 – links op de foto - in dienst voor Hoek van Holland vanaf 1923; 
Rechts op de foto: “de Val” in gebruik als loodsafhaalboot. 
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Aan boord zijn de eigen bemanning (18 koppen), luitenant-ter-zee Smit (als bevelvoerder) 
en een kleine 100 Britse manschappen. Rond half elf meert de Loodsboot af aan de 
Lekhaven. De Engelsen gaan van boord (een kleine groep blijft achter en zal later helpen 
het goud aan boord te brengen; anderen vertrekken naar het stadhuis waar ze de nacht 
doorbrengen). 
 
Engelse manschappen – 1 – 
Zodra in Engeland de berichten binnenkomen dat de Duitsers Nederland zijn 
binnengevallen, worden voorbereidingen getroffen voor een missie van de marine in 
Nederland. Een van de opdrachten is het onklaar maken van de olietanks in Pernis.  
Engeland doet het voorstel die klus te laten klaren door een vernielingsploeg die intussen al 
in Hoek van Holland is gearriveerd. Generaal Winkelman vindt dat een goed idee, maar wil 
over het opblazen pas later een definitieve beslissing nemen. De Engelsen varen met de 
Loodsboot mee naar de Lekhaven. Als ze daar zijn aangekomen vindt Winkelman de tijd 
nog niet rijp de olie in brand te steken.  
 
Tussen 3 en 5 uur worden de 192 kisten met goud van de Bijbank in de Lekhaven 
overgeladen op het schip. De kisten worden (twee hoog) links en rechts van de stuurhut en 
achter de schoorsteen op dek gezet. Rond vijven (11 mei) vertrekt de Loodsboot richting 
Hoek van Holland. Dan zijn nog 22 mensen aan boord: de eigen bemanning, bevelvoerder 
Smit en 3 Engelse militairen, onder wie James Hill, commandant van de eenheid, die de 
olietanks had moeten opblazen. 
 
Ver komt het schip niet 
Vanaf 11.00 uur ‟s avond (op 10 mei) worden met tussenpozen in de Nieuwe Waterweg 
door de Duitsers magnetische mijnen afgeworpen. Dit om te voorkomen dat zeeschepen uit 
de Rotterdamse haven zouden kunnen afvaren. Ter hoogte van Vlaardingen (wat nu de 
Zevenmanshaven heet) loopt de Loodsboot om half 6 op een van die mijnen. Het schip 
breekt in twee stukken en zinkt razendsnel. De meeste kisten met goud worden versplinterd 
en de inhoud komt op de bodem terecht. Van de 22 opvarenden komen er 16 om het leven 
(12 bemanningsleden; bevelvoerder Smit en de 3 Engelse militairen). 

 
 
Engelse manschappen – 2 – 
De overige Engelse soldaten reizen over land terug van Rotterdam naar Hoek van 
Holland. Ze krijgen een dag later alsnog opdracht om de olievoorraden van de BPM in 
Pernis op te blazen.  Op 13 mei (2e Pinksterdag) steken ze vanuit Vlaardingen, samen 
met Nederlandse genietroepen, over naar Pernis en om 4 ‟s middags is de klus geklaard 
en staat Pernis in brand. 
Eén dag later breken de Duitsers het Nederlandse verzet door het bombardement van 
Rotterdam.  
Ook Hoek van Holland wordt zwaar gebombardeerd en de daar aanwezige Engelse 
regimenten krijgen om half 1 opdracht terug te trekken. Binnen een paar uur schepen alle 
Engelsen in en om 7 uur ‟s avonds vertrekt het laatste Engelse fregat. 
Generaal Winkelman heeft – vanwege het dreigement nog meer steden te zullen 
bombarderen – 3 uur eerder de strijd opgegeven en overgave aangeboden. 
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Bijbank van de Nederlandsche Bank  
(Boompjes 72-74) - 2 -  
De ramp met de Loodsboot wordt onmiddellijk aan 
de directeur van de Bank gemeld. Veel kan hij daar 
niet mee en bovendien heeft hij ook nog wel iets 
anders aan zijn hoofd. De Bijbank ligt onder Duits 
vuur en is goeddeels aan puin geschoten. Het 
bombardement op 14 mei is ook voor het statige 
gebouw aan de Boompjes de doodsteek. 
 
De Bijbank na het bombardement 

 
Het bergen van Loodsboot 19  
Bij de capitulatie is ondermeer bepaald dat scheepswrakken die hinder kunnen opleveren 
zo spoedig mogelijk moeten worden opgeruimd. Rijkswaterstaat neemt daarom contact op 
met de Nederlandsche Bank over de Loodsboot. En eind mei krijgt Bergingsbedrijf Van den 
Tak opdracht de Loodsboot boven water te halen. Van den Tak onderzoekt het wrak en 
meldt dat voor- en achterschip, behalve misschien een paar bodemplaten, helemaal los van 
elkaar liggen. De Loodsboot is over de machinekamer in twee delen gebroken. Het voorstel 
is beide delen afzonderlijk te lichten en ze zo dicht mogelijk tegen de noordwal aan de 
grond te zetten, zodat de scheepvaart er geen last van heeft.  Voor met het takelen wordt 
begonnen, zoeken duikers naar de lading. Dat gebeurt vooraf omdat zorg bestaat over de 
gevolgen van het takelen. Mogelijk zakt door de reuring van de grond een deel van het 
goud weg in de modder. De duikers halen ruim 650 goudstaven boven water. Op 13 juni 
wordt het voorschip gelicht en 17 juni het achterste deel. Dan ook pas worden de lichamen 
geborgen van 12 opvarenden, die zich nog in de wrakstukken bevinden.  
Bij de berging van de wrakstukken worden ook nog goudstaven gevonden.  
Uiteindelijk zijn nog 161 goudstaven zoek. 
 
Baggeren 
Bij het bergen van de Loodsboot blijkt dat sommige machineonderdelen in de klei zijn 
weggedrukt. Dat komt omdat ze onder het achterschip bedolven zijn. De veronderstelling is 
dat ook de ontbrekende staven op die manier in de klei zijn verdwenen. Rijkswaterstaat en 
de Nederlandsche Bank geven baggermaatschappij Adriaan Volker (onderhands) opdracht 
om naar het resterende goud te baggeren. Volker start eind september met baggeren en in 
een week tijd worden 40 staven boven gehaald. 
 
Duitse belangstelling 
Eind mei is het ook de Duitse bezetter bekend dat aan boord van de Loodsboot een 
hoeveelheid goud is. Medewerkers van Rijkswaterstaat krijgen op 1 juni officieel opdracht 
van Stadtkommandant Hoffman om het goud op te sporen en als het voorste deel van de 
Loodsboot geborgen is, wordt daarbij Duitse bewaking geplaatst. Uiteindelijk worden alle 
gevonden goudstaven (in totaal dan 816) door de Duitsers in beslag genomen en na 
uitspraak van de rechtbank over de rechtmatigheid van de vordering eind april 1941 naar 
Berlijn getransporteerd. De baggerwerkzaamheden zijn dan al lang gestaakt. 
 
De balans aan het eind van deel 1 
Als Volker de baggerwerkzaamheden (half oktober 1940) staakt, zijn nog 121 goudstaven 
niet gevonden. Ze liggen nog op de bodem van de Nieuwe Waterweg.  
Tenminste laten we dat voor het gemak maar even aannemen! 
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Oude, toen Nieuwe Uitbreiding (Merwebode 23 October 1915) 

 
Bewerkt door Wout van Rees. 
 

Omstreeks 1910 en daarvoor 
was Sliedrecht een langgerekt 
dorp van plm. 6 km. lengte, 
waarvan de vele woningen 
gebouwd waren aan en langs 
de dijk, welke dijk direct 
grenzend was aan de rivier 
“Merwede”. 
In bovengenoemd jaar kwam er 
uit de ingezetenen een comité 
naar voren, hetwelk ging 
werken onder de naam 
“Sliedrecht-Vooruit” met het 
doel, de sympathie van het 

gemeentebestuur te verkrijgen om te komen tot vergroting van de gemeente door een stuk 
griend- en rietland, genaamd Kerkplaatje en Huibert de Baatsplaat, gelegen in het centrum 
van de gemeente, bouwrijp te maken voor woning- en industrieterrein. 
Na onteigeningsplannen en goedkeuringen werd in 1914 een begin gemaakt met de 
werkzaamheden. 
 
In de Merwebode van 23 October 1915 kwam ik het volgende artikel tegen: 
Sliedrecht, 22 October. 
Dinsdagmiddag maakten wij van de vriendelijke uitnoodiging, door den Burgemeester dezer 
Gemeente (dit was burgemeerster Ipey, WvR) tot de pers gericht om het in wording zijnde 
“nieuwe Sliedrecht” in oogenschouw te nemen, een dankbaar gebruik. Laat ons beginnen 
met ZEd. Achtb. een hartelijk woord van dank te betuigen voor de hoogst welwillende wijze, 
waarop hij op eigen initiatief gemeend heeft de pers ter wille te kunnen zijn. Om half drie 

werden wij door ZEd. Achtb.  
in de burgemeesterskamer 
ontvangen en werden ver-
schillende kaarten en teke-
ningen bezichtigd, waarbij 
verklaringen werden ge-
geven, die het straks des te 
gemakkelijker zouden maken 
zich op de terreinen te 
oriënteeren. Hier ook ont-
vingen wij een kaart van het 
uitbreidingsplan en een foto-
grafie in vogelvlucht van het 
“toekomstige buitendijksche 
Sliedrecht”, eene attentie die 
ten zeerste werd op prijs 
gesteld. 
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Vervolgens werden de terreinen bezichtigd. Is men de 20 meter breede brug, die 
Woensdag werd opgeleverd (dit is de Kerkstraatbrug, WvR), gepasseerd, dan eerst krijgt 
men eenigszins een denkbeeld van de groote uitgestrektheid gronds, die weldra tot 
bebouwing geschikt zal zijn gemaakt en onwillekeurig kwamen ons de woorden in de 
gedachte, door een raadslid in den raad geuit, toen het uitbreidingsplan van Sliedrecht nog 
ten Noorden van den dijk gedacht werd, de toekomst van Sliedrecht ligt niet binnen- maar 
buitendijks. Rusteloos werkte nog in de verte op het westelijk gedeelte, benoorden de 
haven, de zuiger om de vroegere Huibert de Baatsplaat eene metamorphose te doen 
ondergaan, water en grienden herscheppende in nuttig bruikbare terreinen, kostelijke 
zandgronden, zoo bij uitstek dienstbaar voor hygiënische woningen.  
Een kleine baggermolen, gelegen aan het einde der haven, zagen we liggen, bestemd om 
het profiel aan de taluds af te maken (straks zouden we hem in werking zien), terwijl een 
groote baggermolen heel in de verte de haveningang voltooide. De brug gepasseerd werd 
ons er op gewezen, dat met losse trottoirbanden en tegels tweeërlei verdeeling van den 20 
meter breede hoofdweg was aangegeven. Oorspronkelijk is gedacht aan de volgende 
trottoirs van 2,50 meter, daarnaast wegen van 5,50 meter, waartusschen een wandelpad 
van 4 meter, beplant met boomen. 
Een andere verdeeling, hoofdzakelijk ter verkrijging van breedere trottoirs, zoodat personen 
twee aan twee kunnen passeren, is als volgt aangegeven: trottoirs van 4 meter en een weg 
daartusschen van 12 meter. Hoe het ook zij, eene wegenbreedte van 20 meter is voorzeker 
menige provinciestad waardig. 
De verdeeling van een groot gedeelte van het opgespoten terrein was door paaltjes 
afgebakend, waardoor een idee verkregen werd van de richting der wegen, de ligging der 
voor bouwgrond bestemde terreinen, pleinen en beplantingen. Een groot terrein, oostzijde, 
is aangewezen om een eventueel te bouwen Raadhuis te plaatsen en vrije wegen om het 
Raadhuis. Een plaats voor een tramhalte is ook niet vergeten. Een bezoek werd gebracht 
aan de haven. Is het geheele uitbreidingsplan groots opgezet, de haven vindt daarin een 
passende plaats. Hare oppervlakte met bijbehoorende omgeving is niet minder dan 9 HA., 
waarvan door de havenkom plm. 5 HA. ingenomen wordt.  De breedte bedraagt plm. 100 
meter. Spoedig zal zij zijn voltooid en een veilige ligplaats bieden voor schepen, booten en 
aannemersmateriaal. Met ‟t oog op den winter zullen weldra eenige meerpalen en 
ducdalven daarin worden geslagen. 
 
Wij waren er juist getuige van, dat 
een zuiger den inhoud van een 
z.g. kleine bak in 10 minuten over 
het oostelijk deel van het terrein 
uitspoot. Groote bakken worden in 
een half uur geledigd. volgens 
overeenkomst, nog wekelijks 
eenige duizenden kub. M. zand 
zal worden aangebracht. 
Aan de overzijde der haven was 
men reeds druk bezig met het in 
gereedheid brengen der terreinen, 
Over enkele weken zal het werk, 
volgens bestek, voltooid zijn, 
waarna op de buitenpercelen, 
aangekocht door N.V. “de Klop”. 
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Zooals den lezer bekend zal zijn, is een 
nog veel grooter gedeelte van de Huibert 
de Baatsplaat, dan dat weldra in 
exploitatie zal worden gebracht, 
gemeente-eigendom. Het stuk tusschen 
de Merwede en de haven, waar de 
handels- en industrieterreinen met het 
villapark of parken en het sportterrein zijn 
gedacht, wacht nog op opspuiting. Hopen 
wij, dat de gekoesterde verwachtingen 
van het nieuwe Sliedrecht binnen 
afzienbare tijd in vervulling mogen gaan, 
zoodat de ontwerpers en uitvoerders der 
waarlijk grootsche plannen met de 

meeste voldoening op hun respectabelen arbeid zullen mogen neerzien. De bebouwing van 
het gedeelte tusschen den dijk en de brug, de voorbereidende besprekingen over het doen 
verrijzen van een Sliedrecht waardig Gemeentehuis, de exploitatie binnen korte tijd van de 
N.V. “de Klop” , de aanvragen die momenteel in behandeling zijn, mogen het allen 
voorteekenen zijn van het in vervulling gaan der woorden, in den aanvang van een verslag 
aangehaald: de toekomst van Sliedrecht ligt niet binnen, maar buiten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
Deze opname dateert rond 1920, waarop duidelijk te zien is dat de uitbreiding-west 

al volgebouwd is; op de voorgrond scheepswerf “de Klop”. 
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Een reactie van Fija de Pater  
op het artikel op pagina 3 van het periodiek december 2009 
 
In het nummer van december 2009 werd “De Geschiedenis van Sliedrecht . . . 
Wederopbouw” opgehaald, waaronder het bezoek van Koningin Juliana en Prins 
Bernhard op 28 juli 1951; in dit artikel staat o.a.: 
 
„Als laatste bezochten zij het Gemeentehuis aan het Dr. Langeveldplein, vandaar vertrok 
het Koninklijk Paar naar de haven, waar hun jacht de Piet Hein klaar lag voor vertrek. 
Onder de enthousiaste toejuichingen van een duizendkoppige menigte voeren zij de haven 
uit.‟ 
 
Maar . . . m.i. is het toch wel vermeldenswaard dat een menigte van wel honderden leden 
van de gymnastiekvereniging “Sport Staalt Spieren” en het “Pijperkorps Wilhelmus” in de 
uitbreiding West klaar stonden voor het defilé langs het Gemeentehuis. 
Door het snelle vertrek van het Koninklijk Paar ging dat helaas niet door, een grote 
teleurstelling.  
 

Wie er voor gezorgd heeft 
weet ik niet, maar op een 
woensdagmiddag in oktober 
1951 reden wij met een 
aantal bussen naar 
Soestdijk om te defileren 
langs het Koninklijk Paleis, 
waar Koningin Juliana en 
Prins Bernhard op het 
bordes stonden en ons 
toezwaaiden. 
 
 
 
 

 
En als toegift reden we naar 
Austerlitz, de Uitspanning 
met z‟n grote Speeltuin. 
 
Na de grote teleurstelling 
van 28 juli werd het een 
heel mooie dag. 
 
 
 
 
 
 
 
Fija de Pater 
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Jozinus van Ravenstijn 
 
In het decembernummer 2009 heeft Piet Pols van de werkgroep dialect een eerbetoon aan Jozinus (Jo) van 
Ravenstijn geschreven. Hij vertelde van zijn levensloop en verbondenheid met Sliedrecht. Jo van Ravenstijn 
onderhield die band door zich wekelijks op de hoogte te stellen van alles wat er in Sliedrecht gebeurde door 
het lezen van: “Het Nieuwsblad voor Sliedrecht en Omstreken”. Daarbij bleef het echter niet. Hij 
correspondeerde regelmatig met de toenmalige uitgever van voornoemd blad, dhr. Van Wijngaarden en deze 
plaatste zijn in dialect geschreven brieven in “Het Nieuwsblad voor Sliedrecht en Omstreken”. Het door 
Jozinus van Ravenstijn vastgelegde dialect van rond 1900 is echter door ons moeilijk te lezen. Toch willen wij 
u zijn pennenvruchten niet onthouden en hebben een brief voor de krant, in het voor ons beter leesbare 
dialect, zoals dat is vastgelegd in “Sliedrecht van A tot Z”  om te zetten. Aardig om op te merken is overigens 
dat de werkgroep dialect, door wekelijks een stukje Sliedrechs dialect in “De Stem” te plaatsen een 
voorganger heeft gehad in de persoon van Jozinus van Ravenstijn. 

Jan van der Vlies 
 

Brief van een oud Sliedrechter 
Menheer de Redekteur 
Nou hebbe me hier in Den Haog op de verjaerdag van de Koningin toch ok is fêêst gehad. 
Je zel zegge: hadde jullie dan vroeger gêên fêêst? Neeje, dat hà me nie. ‟s Oches kaarek, 
‟s middas ‟n bietjie meziek, ‟s aeves een paor lichies aan de minesteries en vuurwaarek, dat 
was aalles! Maor nou was ‟t echt fêêst hoor! Me hadde wel nie zô‟n  vertôôning as bij jullie. 
Van de “Inneming van d‟n Briel” of zô, zo waait hebbe me ‟t hier nog nie gebrocht. Maor me 
hadde een prachtige verlichting in de binnestad en in een hôôp aandere straete hee! Van 
aalles man: vetpotjies, elektrieke lampies en die nieuwewetse gevelverlichting mè 
schaainwaarepers. Jonge, jonge, de Vijverbaareg, die was prachtig en ‟t gebouw van de 
Hôôge Raed! Dà zal „k nooit vergete! Maor ‟t was nie makkelijk om d‟r bij te komme, me 
hebbe vijf kwertier in d‟n tram gezete die d‟r aanders een kwertiertie over doet. Nou ja, dà 
mò je d‟r voor over hebbe, wat jij! Een paor straete zatte glad en aal verstop mè trams en 
oto‟s, d‟r kon gêên kip meer deur! Ok nie lollig voor die mense die ‟n oto hadde gehuurt 
voor 5 gulde in ‟t uur! De Koningin is ok gekomme met de Prins en de Prinses. Je begrijpt 
dà ze dat hier fijn vonge want aanders is ze hier nooit op d‟r verjaerdag. En ‟s aeves was t‟r 
ok nog ‟n stoet van verlichte oto‟s en ‟n gondervaert. En een zaeterdag hè me hier d‟n 
AOVRO-landdag gehad hee! Dà‟s wà gewist hoor! Nou mò je wete: ik weun hier vlakbij 
“Houtrust”. En nou doch ik zô: “Besjaon, jonge, daer mò je bij weze! Maor ik hè gêên 
raodio, maor ik hè wel een kammeraod die een raodio heet en die gong nie naer Houtrust. 
Toe heb ik hum z‟n kaort gehad en ikke ‟t terraain op. Wel een bietjie astrant hee, maor 
affijn, „k het „r toch gêên mens kwaod mee gedaen en je mot ‟t maor nie weier vertelle. Wat 
een mense, wat een mense! De plesie hier zee dat „r meer as honderdduuzend op Houtrust 
wazze. Maor „k hè gêên êêne Slierechter gezien! Je het „r zeker wel over geleze hee? Ik zel 
d‟r daerom gêên verslag van geve. Maor weet jie  wat mooi was? Dà was op ‟t end, toe 
begonne aal die mense zo maor inêêns ‟t Wilhelmus te zinge en te zwaaie met de blaauw-
witte AOVRO-vlagge. Dat was plechtig man! Om ‟n uur of zeuve was ‟t afgelôôpe en om 
kwart over achte gonge de leste oto‟s weg. Nou hoef ik niks meer te vertelle hee? Ja, me 
hebbe hier nog wel is wat. De volgende week ‟n dinsdag hebbe me weer de opening van de 
Staote Ginnneraol en de stoet zel voor ‟t êêst weer net zô grôôt weze as voor de 
mobelezaosie. De Ouwe koningin  gaot deuze keer ok weer mee en de Prins en de Prinses 
netuurlijk ok hee. Kom ie ok kijke? Je ken d‟r nog best bij hoor. Maor je mot t‟r op rekene 
dat ‟t vol zal weze. Nou gendag hoor! 
Die zich noemt,                                                                                  Besjaon van den Barech 

(= J. van Ravenstijn)  
 
Overgenomen uit het Nieuwsblad voor Sliedrecht en Omstreken van 13 september 1930. 
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Klein verzet in de 2
e
 wereldoorlog 

 
Als we aan het verzet in de 2e wereldoorlog denken, dan zien we vooral de knokploegen, 
die sabotage pleegden of voedselbonnenkantoortjes overvielen. 
Natuurlijk ook de crossers, die met gevaar voor eigen leven, mensen en inlichtingen van en 
naar het bevrijde gebied brachten. 
 
Maar in de huiselijke kring werd gedaan aan “klein verzet” tegen de Duitsers.  
 

Zo droegen de dames op hun jurk een 
broche gemaakt van muntgeld, waarvan het 
portret van Koningin Wilhelmina duidelijk te 
zien was. 
Ook na de oorlog droeg mijn opoe deze 
broche nog dagelijks. 
 

 
Voor de heren waren er 
manchetknopen. 
 

 

 
 
Voor de koffie of thee en later als er iets geroerd moest 
worden, had men een lepeltje. 
 
 
Erg handige mensen zaagden het 
portret uit een rijksdaalder en maakten 
zo een mooie broche. 

 
 
 
 
 
 
Was je erg precies dan kon je van een dubbeltje het portret 
uitzagen en er een ring van maken. 
 

 
 

 
 
Zo spraken zij zich uit voor het koningshuis en tegen de bezetter. 

            
 

Marius Teeuw 
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De Aula op onze begraafplaats 
 
door Wout van Rees 
 
In de Merwebode van 4 Oktober 1940 stond het volgende artikel: 
 
Voor eenige weken is de aula in gebruik gesteld en reeds heeft dit gebouw dienst gedaan. 
Bij deze plechtigheid is ook het orgel bespeeld en de aanwezigen hebben verklaard dat van 
deze uitvaart een diepe wijding is uitgegaan. 
 
Op het platteland – als we onze gemeente dan ook hieronder mogen noemen – is men 
nogal huiverig van iets nieuws, vooral als het een begrafenis betreft. Men blijft liever bij het 
oude en voor elke verandering of verbetering staat men nogal sceptisch. Verklaarbaar is dit 
wel. Een plattelands- of dorpsbegrafenis heeft een ander karakter dan één in de steden. 
Worden bij ons buren, overburen, kennissen enz. om de laatste eer te bewijzen, 
uitgenodigd, in de stad is het meestal de allerlaatste familie en b.v. 2 volgrijtuigen is een 
uitzondering. Is het niet zoo, dat in de groote stad de naaste buur op z‟n best weet, wie er 
overleden is? In de plattelandsgemeenten is dit – gelukkig – anders en nimmer zal kunnen 
worden gezegd dat onze begrafenissen niet plechtig zijn. 
 

Toch is het gebruik van een aula 
bij begrafenissen een zeer oud 
gebruik. Ook bij Roomsch-
Katholieken wordt van de aula 
bijna altijd gebruik gemaakt en in 
oude geschriften hebben we wel 
eens gelezen van een plaats van 
samenkomst.  
Uit de kerk begraven komt bij 
Protestanten heel weinig voor of 
het moet zijn een leeraar of 
voorganger eener kerkgemeen-
schap. Bij de Roomschen komt het 
veel voor. In de overlijdens-
advertentie lezen we bijkans altijd: 
„de begrafenis vindt plaats uit die 
of die kerk‟. 

 
En als het lijk dan wordt uitgedragen, is het steeds het „In Paradizum‟ dat de organist dan 
ten gehoore brengt. We hebben wel eens gehoord dat de Katholiek dit niet graag zou willen 
missen. 
 
Nu hebben we in onze aula ook een mooi orgel en wij, voor ons, zouden het plechtig vinden 
als bij gelegenheden hiervan gebruik zou worden gemaakt. Als de doode wordt 
uitgedragen, past zeker wel het spelen van een psalm of gezang der vergankelijkheid, b.v. 
Psalm 103 of Gezang 189 of het lievelingsvers van den overledene. 
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Uit de oude doos 
 
door Wout van Rees 
 
 
1969: Wat stond er 41 jaar geleden in de Merwestreek. 
          U zult er versteld van staan welke onderwerpen er toen al besproken werden; 
          het gaat uiteraard hoofdzakelijk om de kopteksten en niet om de inhoud van 
          het artikel zelf. 
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Rectificatie 
 

In Periodiek no. 51 van december 2009 is foutief gemeld dat chirurgijn Dingeman Giltaij in 
de vroegere smederij van Van Drunen woonde, die achter het in 1828 gebouwde pand, 
toen nr. 258 stond. Dingeman Giltaij woonde in het pand zelf. 
 

               
Dingeman Giltaij woonde in het huis rechts vooraan.        Het pand ziet er tegenwoordig zo uit. 
 

 
 
Volgende eigenaren 
Pieter de Jong, koopman. Sectie H956 Huis en erf. Dienstjaar 1894. 
 
Johannes Kraaijeveld pz, aannemer H956 Huis en erf.  
Jacoba Johanna Hofman Weduwe. Particulier Sectie H956. Huis en Erf.  
Dienstjaar 1930 Verkoop. 
 
Cornelis Prins, electricien H956 Huis en erf. Dienstjaar 1930 Verbouw. 
Grietje Prins 1/3 deel. 
 
Johannis van Drunen. Sectie H956 Huis en erf. Dienstjaar 1965 Koop 
 
 
 
De redactie 
 

 
 
 
 

 


