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Van de voorzitter
1981, het jaar van de oprichting, van het jaar dat het 
allemaal begon! In deze Periodiek blikken we nog 
eens terug op dat jaar en leest u menig artikel en 
krantenknipsel uit en rond dit jaartal.

Zo kunt u teruglezen hoe ons college van B&W er uitzag 
en wie het gemeentebestuur vertegenwoordigden. 
Sliedrecht kent vele eetgelegenheden, maar herin-
nert u zich nog dat rond 1981 er ook nog een 
wegrestaurant stond, gelegen op de Nijverwaard, 
naast de oprit van de A15?
Wie nog weer eens wil weten hoe het in dat jaar met 
het onderwijs gesteld was, of geïnteresseerd is in de 
door Jan van Leeuwen geschreven stukjes over de 
kerkgeschiedenis, komt ruimschoots aan zijn/haar 
trekken.

Wat natuurlijk niet mag ontbreken is een stukje over  de oprichtingsvergadering, toen nog Oudheidkundige
Vereniging Sliedrecht genoemd. Deze vergadering werd gehouden in het cultureel centrum de Bonkelaar.
Al lezend en schrijvend realiseer ik mij dat door de inzet van deze pioniers onze vereniging van de grond
is gekomen en waar nog steeds velen plezier aan beleven, waarvoor hulde!
Het is niet alleen plezierig voor onze leden, ook in een werkgroep of in het bestuur iets te mogen doen 
geeft veel voldoening. Ditmaal vertelt Ina van ’t Verlaat daar iets over.
  
We gaan door met vervolgverhalen van John Nederlof en ook van het Sliedrechts Station. Nieuw is een 
rebus geheel in het Sliedrechts dialect. De rubriek “In de schijnwerper” is deze keer gericht op Henk ’t 
Jong. Wie kent onze historicus inmiddels niet.

Dit jaar vierden we zaterdag 30 april j.l. ook twee andere belangrijke momenten.
Niet alleen herdachten we  952 jaar Sliedrecht, ook werd op deze dag de samenwerking tussen het 
Sliedrechts Museum, De Stamboom en de HVS getekend, waarin besloten ligt dat zij in het vervolg 
samenwerken in het Historisch Platform Sliedrecht (HPS) Deze keuze biedt veel mogelijkheden.
Het was de burgemeester die aan deze dag ook zijn medewerking gaf en een mooi betoog hield over het 
toenmalige Leven van de Vrouwen van Sliedrecht. Het was in vele opzichten een geslaagde dag.Foto’s 
van deze dag kunt u terugvinden op onze vernieuwde website.

In november, tijdens ons Sliedrechts avondje, willen we voor alle leden nog extra aandacht aan ons 
35 jarig bestaan geven. 

Al met al ligt er weer een mooi Periodiek voor u.
Veel leesplezier en evenals andere jaren sluiten wij af met u een fijne vakantie toe te wensen. n

Peter Bons
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Informatie over de H.V.S.
De Historische Vereniging Sliedrecht bestaat al weer zo’n 35 jaar en in al die jaren is er heel veel historisch 
materiaal gepubliceerd en verzameld. Dat is allemaal bewaard en gemakkelijk toegankelijk voor iedereen 
die er in geïnteresseerd is. Het staat allemaal op onze website. Wie niet zo computerachtig is, kan terecht 
in het Onderhuys.
Het Onderhuys is ons inloop-informatiecentrum en is gevestigd op het adres Kerkbuurt 243c (onder het 
kantoor van Schepers). Elke woensdagmiddag is het geopend van 14.00 tot 16.30 uur. Er zijn altijd mensen 
aanwezig die u graag willen helpen bij het opzoeken van foto’s, oude ansichtkaarten, uw voorouders of 
andere informatie. 
Ook is daar een uitleen-bibliotheek van boeken over de geschiedenis van Sliedrecht; de volledige 
bibliotheeklijst kunt u vinden op de site www.over-sliedrecht.nl

Onze website www.historie-sliedrecht.nl  is geheel vernieuwd en hier staat een schat aan actuele 
informatie over onze vereniging; u vindt er zo’n beetje alles wat er in ons archief zit zoals o.a. alle 
Periodieken met een index op trefwoorden, onze webwinkel, foto’s (voor zover deze zijn ingescand) met 
een makkelijk te bedienen zoekfunctie enz. enz.

Ook heel veel wat de werkgroep Dialect heeft uitgegeven aan geschreven, gesproken of gezongen 
dialect is te vinden op deze site.

Wie op zoek is naar gegevens over zijn voorouder(s) kan terecht op de website 
www.genealogie-alblasserwaard.nl van Fred en Jonnie Stuij.

Wat de werkgroep Bebouwing betreft hangen er in een kaartenkast tientallen oude kaarten over alles wat 
met Sliedrecht te maken heeft en liggen er boeken met de bewonersgeschiedenis van wijk A t/m wijk D 
(deze zijn overigens ook digitaal beschikbaar). n
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In de eerste helft van de negentiende eeuw bezat  
Kornelis Stuij in Sliedrecht een drietal panden 
aan de huidige Kerkbuurt in Sliedrecht. Dankzij 
de heer A.K. Smit die in Sliedrecht regelmatig 
onderzoek heeft verricht naar vroegere  bewoning 
is een goed beeld ontstaan over de geschiedenis 
van deze huizen. Zo heeft hij bijvoorbeeld in de 
zomer van  1994 een onderzoek gedaan naar 
oude bewoningssporen in het pand Kerkbuurt 90. 
Voorheen algemeen bekend als de sigarenwinkel 
van Van Rijsbergen. Overigens is dit pand kort na 
het onderzoek afgebroken  en vinden we thans 
een modewinkel op deze plaats  terug.

Beperkte mogelijkheden
Er waren beperkte mogelijkheden om in de 
woning grondboringen uit te voeren, omdat het 

Eigenaar van drie panden
Fred Stuij

bovengedeelte van het huis en de winkel door 
middel van een dikke zandlaag waren opgehoogd 
tot het dijkniveau.

Dan maar naar het onderhuis
Dus daarom het onderzoek voortgezet in 
het onderhuis. In het westelijk gedeelte van 
dit onderhuis ondervond de heer Smit veel  
moeilijkheden van enkele  betonnen vloeren die 
daar waren gestort. In het oostelijk deel van het 
huis bestond de vloer uit plavuizen met daarop 
houten vloerdelen. Door deze obstakels te 
verwijderen werd  het mogelijk om in dit deel van 
de woning een achttal boringen  uit te voeren tot 
op een diepte van twee meter onder het maaiveld.

Het pand dat Kornelis Stuij 
heeft laten bouwen in 1811
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Dirksdr. Vlot. Kornelis huwde op 33 jarige leeftijd 
op 10 november 1810 te Sliedrecht met Elisabeth 
Snel, geboren op 2 januari 1787, overleden 23 
september 1835 te Sliedrecht, winkelierster van 
beroep, dochter van Lievert Snel, geboren 5 
oktober 1738, overleden 8 november 1811 en 
Stijntje Klein, overleden 15 februari 1791. Het 
onderzoek leverde rondom deze Kornelis nogal 
wat gegevens op, waar we in dit verhaal op 
terugkomen.

Kornelis en Elisabeth kregen de volgende 
kinderen:

1. Christina Stuij, geboren 12 maart 1811 te 
Sliedrecht:, overleden 21 april 1877 te Sliedrecht. 
Gehuwd op 18 maart 1830 te Sliedrecht met 
Kornelis Volker, geboren 13 maart 1804 te 
Sliedrecht, overleden 11 augustus 1853 te 
Sliedrecht, zoon van Philipp Volker en Susanna 
van Trooijen.
2. Johannis Stuij, geboren 20 juni 1812 en 
overleden 18 oktober 1820 te Sliedrecht.
3. Teuna Stuij, geboren 23 september 1814 en 
overleden op 3 januari  1884 te Sliedrecht. Zij 
huwde op 15 januari 1863 met Cornelis Smits van 
beroep (brood?) bakker. Zoon van Arie Smits en 
Lijsbeth de Jong.
4. Leendert Stuij, geboren 27 april 1817 en 
overleden 13 september 1837 te Sliedrecht. Hij 
was van beroep schipper.
5. Pieter Stuij, geboren 1820, overleden 13 
augustus 1873 te Sliedrecht, van beroep 
griendbaas.
6. Johanna Stuij, geboren in 1822, overleden 

26 juni 1905 te Sliedrecht. Zij 
trad op 27 december 1845 te 
Sliedrecht in het huwelijk met 
Marinus van Spanje, geboren 
te Sliedrecht in 1821, van 
beroep griendbaas. Hij was de 
zoon van Marinus van Spanje 
en Magdalena Seret.

De vetgedrukte namen komen 
terug in dit verhaal over 
woningen in een gedeelte 
van de ambachtsheerlijkheid 
Naaldwijk (nu de Kerkbuurt).

Geen sporen van vroegere bewoning
Jammer genoeg kwam alleen zware grijze klei 
mee naar boven en verkreeg Smit geen enkele 
aanwijzing die licht zou kunnen brengen in de 
vroegere bewoning op deze plaats aan de dijk.

Wanneer zou deze woning gebouwd kunnen zijn?
De heer Smit kreeg op dat moment interesse om 
de leeftijd van de woning te gaan onderzoeken. 
Van dit onderzoek heeft hij aantekeningen ter 
beschikking gesteld voor publikatie in ons familie 
magazine.

Een spoor terug
Intensief onderzoek in het nodige archiefmateriaal 
bracht aan het licht dat de woning nieuw gebouwd 
moet zijn in 1810/1811. De woning werd toen 
voorzien van de huisnummers 250A en 250B. 
Hieruit blijkt dat het twee woningen onder 1 kap 
waren. Als u de foto bekijkt die deze woning laat 
zien in 1983 (tapperij Paul Koot), kunt u duidelijk 
een linker- en rechtergedeelte onderscheiden.

De eerste eigenaar
In de legger Nachtwakersgeld (GA 983) wordt 
ene Kornelis Stuij (schipper en koopman) 
aangeslagen voor een bedrag van één gulden en 
tien stuijvers voor een nieuw huis 250A en één 
gulden en vijf stuijvers voor een nieuw huis met 
het nummer 250B. Hiermee wordt bewezen dat 
hij de eerste eigenaar van het pand was.

Deze Kornelis Johanniszn. Stuij is op 21 december 
1777 te Bleskensgraaf geboren als zoon van 
Johannis Jacobszn. Stuij, bouwman en Teuna, 

Het pand, met rechts “Paul Koot’s Tapperij
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Johanna Stuij is in 1856 als weduwe van Marinus 
van Spanje eigenaar van het pand na de dood 
van haar vader.

Verkocht aan een timmerman
In 1928 zien we timmerman Jan de Rouwe te boek 
staan als eigenaar van het huis. Hij was gehuwd 
met Elisabeth Cornelia van Spanje, dochter van 
Marinus van Spanje en Johanna Stuij.

Van vader op zoon
In 1936 is eigenaar van het huis: Cornelis de 
Rouwe, van beroep machinist en zoon van Jan 
de Rouwe en Elisabeth Cornelia van Spanje.

De sigarenwinkel van Rijsbergen
Het pand komt in 1954 in handen van Barend 
Arie van Rijsbergen die een gedeelte van het 
huis inricht als sigarenwinkel. In de herinnering 
van veel Sliedrechters is het knusse winkeltje 
snel voor de geest te halen. Later werd het pand 
verkocht aan Paul Koot die er een tijdje een 
tapperij in gevestigd had. Helaas trad met de loop 
der jaren het verval in en verpauperde het pand 
zienderogen.

De Sloop
Na  een akkoord met de laatste eigenaar is het 
pand gesloopt en is er ruimte ontstaan voor het 
bouwen van nieuwe winkels in het winkelgebied  
de Kerkbuurt.

Men zou kunnen zeggen: Weer een stukje 
Sliedrechtse geschiedenis dat verdwenen is. Als 
herinnering  voor ons nageslacht staat het pand 
gelukkig nog op verschillende foto’s.

Terug naar Kornelis Stuij
Kennelijk was Kornelis Stuij voor die tijd een 
niet onbemiddeld persoon. Bij het zoeken in de 
archieven kwam de heer Smit binnen een straal 
van ca. 100 meter van het huis Kerkbuurt 90, nog 
twee huizen tegen die in het verleden als eigenaar 
Kornelis Stuij hadden.

Boekhandel de Waard
Het pand waarin boekhandel de Waard aan de 
Kerkbuurt is gevestigd bestond reeds in 1817. Het 
pand bestond toen uit twee woningen onder één 
kap. Eigenaren waren Wouter van Haaften en Arie 
Baan Bot. De laatste was slachter van beroep. Het 
is dus niet uitgesloten dat in het pand een slagerij 
gevestigd was. Dit vermoeden wordt versterkt 
door het feit dat een latere eigenaar vleeshouwer 
van beroep was.

Levenslang gratis wonen
In een akte lezen we dat Kornelis Stuij in 1836 
in beeld komt als eigenaar van het volledige 
pand. Hij verkrijgt dit door alle schulden van de 
weduwnaar Arie Baan Bot op zich te nemen in 
ruil voor het eigendomsrecht van het pand. Wel 
wordt notarieel vastgelegd dat Arie Baan Bot 
levenslang zonder huurbetaling in het huis mag 
blijven wonen.

Het pand van Kornelis Stuij, 
thans boekhandel De Waard
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Bij het pand behoorden ook een stuk griend in 
Craaijenstein en het land tussen het pand en het 
Klein Diep.

Dochter Christina
Dochter Christina Stuij die gehuwd was met 
Cornelis Volker wordt, als weduwe, eigenaar 
van het pand als haar vader overleden is (1856). 
Gebruiker van het huis was Arie Smits, de man 
van Susanna Volker, de zuster van Cornelis Volker.
Uit één en ander kan worden afgeleid dat de 
vorige bewoner Arie Baan Bot overleden was.

Verkocht aan een vleeshouwer
Later wordt het pand verkocht aan Elias de 
Hartog, vleeshouwer. Eigenaar wordt vervolgens 
aannemer Johannes Pieterszn. Kraaijeveld. Deze 
was gehuwd met Jacoba Johanna Hofman.

Drukkerij de Waard
In 1924 komt het pand in bezit van drukker 
A.G. de Waard en is thans nog in gebruik als 
kantoorboekhandel.

Lockhorst meubelen
We zijn nog niet klaar met de inventarisatie van 
het bezit van Kornelis Stuij. Uit de akten blijkt 

dat het pand aan de Kerkbuurt waarin Lockhorst 
meubelen gevestigd was, ook in het bezit is 
geweest van Kornelis Stuij. (Lockhorst meubelen 
zat in een winkel, die na afbraak vervangen is 
door een 4-tal winkels, waarin o.a. Bolle en een 
kapperszaak gevestigd zijn).

Al in 1767 genoemd
In 1767 is Jan Kroos eigenaar van dit grote pand 
binnendijks nummer 157 met erf en boomgaard. 
In de verpondingslijst (eigenaar Lieve Snel) wordt 
het goed als volgt omschreven “gelegen in het 
weer 45, uit het zuiden het Klein Diep, oost van 
Willem Hofman, west van Klaas Seret”.

Bij het huis behoorden het recht en de vrijheid 
om een schuit te mogen leggen in het Klein Diep 
zonder gehinderd te worden. In het huis vonden 
meerdere huishoudens een onderkomen.

De broer van Jan, Jacob Kroos en zijn echtgenote 
Maaike Alblas verkopen het onroerend goed in 
1789 aan Lievert Snel, de latere schoonvader van 
Kornelis Stuij. Later komt het eigendomsrecht in 
handen van Kornelis Stuij. Gebruikers van het 
pand zijn de kinderen Dirk Bot.

Het pand rechts vooraan
was eigendom van

Kornelis Stuij
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Dochter Teuna erft
Teuna Stuij, dochter van Kornelis, is met haar 
echtgenoot Cornelis Smits eigenaar van het 
pand na het overlijden van haar vader in 1856. 
In 1880 wordt het pand verbouwd en komt het in 
handen van de gebruikers Pieter Marinus Bot en 
Martines Bot. Beiden waren aannemer en hebben 
waarschijnlijk de verbouwing gerealiseerd.

De weduwe Hofman
Daarna is het pand in bezit geweest van Pietje de 
Bruin, weduwe van Cornelis Hofman.

Vader en zoon de Haan
In 1930 treffen we Jacob de Haan, winkelier en 
Mathein Jacob de Haan, zijn zoon, als eigenaars 

van het pand aan. Na de tweede wereldoorlog 
komt in 1947 het pand in bezit van de koopman 
Willem Adrianus Muilwijk.

Meubelzaak
De volgende eigenaar dient zich aan in 1967 en is 
genaamd Johannes van der Lingen. Na van der 
Lingen was Lockhorst meubelen er in gevestigd.

Tevens heeft de heer Smit een overzicht gemaakt 
met daarin de eigenaren/gebruikers van huizen 
met land in het stukje Naaldwijk van west naar oost, 
thans genoemd de Kerkbuurt. De sectienummers 
zijn terug te vinden op de kadasterkaart van 
ca. 1850 waarvan een fragment in dit artikel is 
opgenomen.

Nogmaals het pand van Kornelis Stuij 
(foto is uit de tijd dat Jo van der Lingen eigenaar was)
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Sectienummer 1051 Huis en erf van Willem 
Schram. Sectienummer 1052 Huis en erf van 
Willem Schram.
Sectienummer 1053 Huis en schuur van Willem 
Schram Wouterszn. Sectienummer 1032 Huis en 
erf van Kornelis Stuij.
Sectienummer 1033 Huis en erf van Kornelis Stuij. 
Sectienummer 1034 Huis en erf van Kornelis Stuij.
Sectienummer 1035 Huis van Bertoen Corneliszn. 
Sectienummer 1036 Huis van Elisabeth Hofman. 
Sectienummer 1037 Huis van Jan Hofman. 
Sectienummer 1070 Huis en erf van Cornelis 
Volker. Sectienummer 1069 Huis en erf van 
Cornelis Volker. Sectienummer 1071 Huis en erf 
Seret.
Sectienummer 1072 Huis Pieter Kramer van 
beroep verver. Sectienummer 1090 Huis en erf Arie 
Baan Bot (boekhandel de Waard). Sectienummer 
1022 Huis van Adriaan Schram.
Sectienummer 1055 Huis van Cornelis 
Zuidenhoek. Sectienummer 1056 Huis van Teuna 
Stuij en Arie Levasier. Sectienummer 1057 Huis 
van Cornelis Zuidenhoek. Sectienummer 1058 
Huis van Cornelis Zuidenhoek. Sectienummer 
1060 Huis van Cornelis Zuidenhoek.
Sectienummer 1062 Huis van Teunis van der 
Linden de kleermaker. Sectienummer 1064 Huis 
van Cornelis Volker
Sectienummer 1065 Huis van Kornelis Stuij, 
Teuna Stuij en kinderen Bot Sectienummer 1066 
Huis van Klaas Dubbeldam

Sectienummer 1067 Schuur van weduwe Baan 
Leenderts Bos Sectienummer 1068 Huis van Arie 
Kors Hartog. n

Bronnen: Voor dit artikel is 
onderzoek gedaan in o.a. het 
Gerechtelijk Archief van Naaldwijk 
en Sliedrecht, Notarieel archief 
Sliedrecht, kadastertekeningen, 
Register der personele taxatie van 
1819, Legger nachtwakersgeld 
1785/1842, diverse werken van de 
werkgroep genealogie de Nor en 
het huisarchief Stuij.
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Oude Erasmusschool door brand verwoest 
(krantenartikel uit 1981)
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Het Sliedrechtse station (vervolg)

Geschreven door Jan Kwantes JHzn.

Tweede Wereldoorlog en daarna 
Deze periode was een hectische tijd voor het spoor omdat dit van strategisch belang was voor de 
Duitsers en de bevrijders. In die periode nam het aantal dodelijke slachtoffers van spoorwegongevallen 
duidelijk toe, soms door de oorlogssituatie, anderzijds door stress van het personeel en door gebrek aan 
onderhoud van materieel en infrastructuur.  
Op 27 november 1942 vond er een groot spoorongeluk plaats op het station van Sliedrecht. Dit was 
het gevolg van een fout van de seinhuiswachter waardoor een stilstaande trein op weg van Nijmegen 
naar Dordrecht, van achteren door een andere trein van Leerdam op weg naar Rotterdam DP, werd 
aangereden waarbij 18 doden en 62 gewonden te betreuren waren. Van de stilstaande trein die bestond 
uit een aantal houten rijtuigen werden de laatste twee door de aanstormende trein verbrijzeld en raakten 
zwaar beschadigd omdat de locomotief zich met grote snelheid daarin boorde. De ravage was enorm. 
Daarmee staat dit ongeval op nummer vier van de ranglijst van ernstige spoorwegongevallen in ons 
land, na Harmelen 1962, Weesp 1918 en Schiedam 1976. Als alles goed zou zijn gegaan had de trein uit 
Leerdam zonder te stoppen de trein uit Nijmegen in het station van Sliedrecht gepasseerd.  

Overzicht van de ravage na het spoorongeluk van 
27 november 1942 op het station van Sliedrecht. 
De locomotief heeft zich flink in de grond geboord.
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Op 15 oktober 1944 werd een op het station stilstaande militaire goederentrein met Duitse militairen en 
veel paarden en oorlogsmaterieel gebombardeerd door geallieerde jagers. Brabant was inmiddels bevrijd 
zodat de geallieerde vliegtuigen gemakkelijk Sliedrecht konden bereiken. De locomotief die vrijwel onder 
de stationskap stond werd doorzeefd met kogels, terwijl een groot aantal paarden gewond of gedood 
werd. In de lengterichting namen de jagers de trein onder vuur. Er wordt verhaald dat in Sliedrecht in die 
dagen rijkelijk paardenvlees werd gegeten. Niet alleen het station werd getroffen maar ook de laatste 
twee woningen aan de Stationsweg, waarbij de heer Jongsma het leven liet.
Op 1 februari 1953 werd het zuidwesten van ons land getroffen door een enorme watersnoodramp. 
De dijk op de grens van Giessendam bij de Kaai en een dijk bij Papendrecht hadden het begeven. Het 
zuidwestelijk deel van de Alblasserwaard liep onder water. Ten zuiden van de Baanhoekbrug was een 
gedeelte van de spoordijk afgekalfd en ten oosten van het station van Sliedrecht stond het water gelijk 
met de bovenkant van de spoorstaven zodat het treinverkeer geen doorgang meer kon vinden. 
Het baanvak ten zuiden van de Baanhoekbrug werd spoedig hersteld en het treinverkeer kon op 5 februari 
daar weer worden hervat. Zodoende reden er weer treinen vanaf Dordrecht met als eindpunt de tijdelijk 
ingestelde halte Baanhoek. De locomotief kon niet omlopen en de trein reed weer achteruit terug naar 
Dordrecht. Ten oosten van het station van Sliedrecht kon het treinverkeer overdag met ingang van 23 
februari hervat worden en ‘s nachts met ingang van 9 maart. Men nam het zekere voor het onzekere. Het 
station van Sliedrecht stond als een eiland in het water. De hoogte van het water varieerde van 90 cm tot 
125 cm maar in de Stationsweg stond circa 20 cm water. De halte Baanhoek bleef nog enige tijd bestaan 
omdat niet iedereen het station van Sliedrecht kon bereiken. Het gemeentebestuur schreef dat er na 1 
maart 1953 geen evacuatievergoedingen meer gegeven zouden worden. Hieruit kan opgemaakt worden 
dat rond die tijd het water uit Sliedrecht weggepompt was en het ergste leed geleden.

Luchtfoto van het station van Sliedrecht 
omringd door water, 1 februari 1953
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Spoorwegmaterieel
Hieronder worden enkele relevante zaken aangestipt. Het is onmogelijk en ook niet zinvol om alles 
hieromtrent te beschrijven. De SS begon de dienst langs Sliedrecht met stoomlocomotieven. Later volgde 
ook de HSM en de NS. De rijtuigen waren indertijd zogenoemde coupérijtuigen. Elke coupé had aan 
beide kanten een deur voor het in- of uitstappen. De coupérijtuigen zijn ontstaan door, als het ware, een 
aantal koetsen op een treinonderstel te plaatsen. Dit werd wel een rijtuig genoemd. Daarom spreekt men 
bij het spoor nog steeds over rijtuigen indien er personen in vervoerd worden. Langs de rijtuigen was een 
treeplank aangebracht want de perrons waren vroeger veel lager dan nu. 

Tijdelijke halte Baanhoek, februari 
1953. De trein reed achteruit terug 
naar Dordrecht.

Sfeerfoto van een dieseldrie onder 
de perronkap van Sliedrecht, 1984.
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Al voor de oorlog werd er bij de NS gedacht over het einde van het stoomtijdperk. De eerste diesels reden 
reeds voor de oorlog langs Sliedrecht. Er is een foto van een driedelig dieseltreinstel bekend van juli 1940 
met een DE3 te Sliedrecht, dat wil zeggen een dieselelektrisch aangedreven treinstel met 3 rijtuigbakken. 

Rond 1960 kwam er een modernere versie van de DE3 op de baan, Plan U. Zij waren oorspronkelijk rood 
geschilderd. Later werd dit materieel in NS-geel overgeschilderd en van blauwe reclamebanden voorzien. 
Ook reden er incidenteel dieselvijven langs Sliedrecht. De dieseltreinstellen werden met ingang van de 
elektrificatie per 31 mei 1992 afgelost door de elektrische treinstellen Plan V die afgeleid waren van de 
zogenoemde hondenkoptreinstellen. Al deze treinstellen hadden een middengangpad en vanwege de 
veiligheid ook minder deuren die centraal bediend konden worden. 
Nederland had aanvankelijk 3 klassen in de trein, de 1e, 2e en 3e klas. Bij de 1e en 2e klas had men 
meer beenruimte en waren de plaatskaarten duurder. In de 3e klas zat men dichter op elkaar. De 3e klas 
is afgeschaft per 3 juni 1956 en werd opgehoogd naar de 2e klas. De 1e en 2e klas werden de nieuwe 1e 
klas. Op de rijtuigen staat het nummer van de klassenindeling aangegeven en ook verduidelijkt met een 
streep voor de 1e klas op het rijtuig. Arriva kent geen klassenindeling. 
Later kwamen de diesellocomotieven in beeld want per 7 januari 1958 was het stoomtijdperk bij de NS 
ten einde. Toen reed de stoomloc NS 3737, officieel de laatste extra personentrein, van Geldermalsen 
naar het Spoorwegmuseum in Utrecht.
Vanaf 9 december 2006 reed Arriva met de van de NS gehuurde treinstellen Plan V. Sinds 14 september 
2008 rijdt Arriva de dienst langs Sliedrecht met de nieuwe Spurt-treinstellen type GTW 2/6 en 2/8 van 
Stadler Rail uit Zwitserland, gebouwd in Bussnang Kanton Thurgau in Zwitserland of in Siedlce, in een 
fabriek van Stadler in Polen. Arriva was oorspronkelijk een Engelse onderneming maar is inmiddels 
in handen van de Deutsche Bahn gekomen. GTW staat voor Gelenk TriebWagen, vrij vertaald is dat 
een geleed treinstel. Het concept is ingenieus. Een treinstel bestaat uit een motorunit op 2 assen en 
2 of 3 rijtuigbakken met elk 2 assen. 2/6 betekent: 2 aangedreven assen en 2 loopassen onder elke 
rijtuigbak. De motorunit kan afgestemd worden op verschillende stroomspanningen, in dit geval 1500 V 
gelijkstroom, maar deze kan ook een dieselmotor bevatten voor trajecten zonder bovenleiding. Ook kan 
desgewenst de spoorbreedte aangepast worden.

Dieseldrie van het dieselelektrisch stroomlijnmaterieel uit 
1940 op het station te Sliedrecht juli 1940.
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Epiloog
Als je begint te schrijven over het station van Sliedrecht kom je al schrijvend met allerlei verwante zaken 
in aanraking. Zoals het verdwijnen van de Limburgse Steenkolenmijnen, het ontstaan van de GasUnie en 
de opkomst van de auto die het vrachtvervoer van de trein in belangrijke mate overnam. Veel stations zijn 
belangrijke en mooie gebouwen. Denk maar aan de stations Amsterdam-Centraal, Haarlem, Groningen, 
Den Haag Hollands Spoor, Delft etc. Dat zijn imposante gebouwen. Evenals het station van Sliedrecht 
heeft ook het monumentale station van Delft zijn functie verloren. Dit als gevolg van de aanleg van de 
nieuwe spoortunnel en een nieuw station. Er zijn ook fraaie stations verdwenen door oorlogsgeweld. 
Denk maar aan die van Nijmegen, Vlissingen en Rotterdam-Delftse Poort(DP). Een station is te zien als 
een toegangspoort tot een stad of plaats. Denk maar aan Amsterdam-Centraal. In het algemeen heeft 
een gebouw  de meeste moeite om de eerste honderd jaar door te komen. Wij Nederlanders hebben 
een soort Beeldenstorm mentaliteit. Als een gebouw niet meer nuttig is wacht de slopershamer en gaat 
het tegen de vlakte. Later krijgt men dan spijt, denk in dit verband aan het station van Gorinchem. Dat 
geldt ook voor treinmaterieel. Zo is er onnoemelijk veel gesloopt en relatief weinig bewaard gebleven. 
Daarom moeten de museumlijnen zich behelpen met oude Duitse locomotieven. Gelukkig is in al deze 
ontwikkelingen het station van Sliedrecht bewaard gebleven. n

Bronnen:
www.Wikipedia
Spoorwegen in Nederland door Guus Veenendaal, uitg. Boom Amsterdam 2004, ISBN 90-5352-980-2 
Het Utrechts Archief
Regionaal Archief Dordrecht
Sliedrecht dorp van wereldvermaardheid door Ir. W.Bos Jzn., uitg. Europese Bibliotheek Zaltbommel 1969
Van Hennepland tot huizenzee door Ir. W.Bos Jzn., uitg. Van Wijngaarden Sliedrecht 1978
Ansicht op het spoor. Deel 1 De oude Betuwelijn door G. Severein ISBN 90-73647-56-8 Uitg. H.A. Voet 2005
Overzichtskaart van de NS van het herstel van het overstromingsgebied van 11 maart 1953.
Sliedrecht tijdens de Watersnood 1 februari 1953 door J.A. Batenburg Uitg. december 2002 
Spoor & Trein Editie 6 onder redactie van Carel van Gestel ISBN 90 6013 026 X Uitg. De Alk Alkmaar 1995
Stoomtractie bij de Ned. Spoorwegen 1944-1958 door H. van Poll Uitg. Bataafse Leeuw april 1983 ISBN 90.6707.003.3
Website van de Historische Vereniging Sliedrecht (HVS), met name uit Over…Sliedrecht  Nr. 16 uit 1991.
Een aantal foto’s van  Roelof Hamoen uit Bodegraven.

Spurt-treinstel op het station in 2009 met de 
auteur van dit artikel. Foto uit het Kompas 
van 30 december 2009.
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Een verdwenen restaurant
Wist u dat we in Sliedrecht ooit een AC-Restaurant gehad hebben?
Het heeft gestaan op Industrieterrein Nijverwaard aan de Parallelweg ter hoogte waar nu de oprit is naar 
de A15 richting Rotterdam, dus zeg maar bij de stoplichten.

In 1982 is het restaurant geopend; later is het overgenomen en heette het restaurant ‘Den Wijngaerd’ 
en weer later is het in handen gekomen van een 3e eigenaar en die heeft het restaurant genoemd ‘B.C. 
Sliedrecht’. In 1996 heeft het restaurant zijn deuren gesloten.
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In de krant van 18 november 1981 stond het onderstaande artikel inzake het slaan van de eerste paal voor 
het AC-restaurant: n
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Wie vormden het College van B en W in 1981?
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Wie zaten er in 1981 in het Gemeentebestuur?
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Wat waren de secretariaten van in de gemeenteraad 
vertegenwoordigde politieke partijen in 1981?
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Even voorstellen
Op de ledenvergadering van 18 februari ben 
ik benoemd tot secretaris van de Historische 
Vereniging Sliedrecht.
Ik ben al sinds 2004 redactielid van Het Periodiek 
van de vereniging waar ik voornamelijk het 
typewerk doe. Ik doe nu ook samen met Piet Pols 
interviews voor de rubriek ‘In de Schijnwerper’. 

Ik ben geboren op A 515 in Sliedrecht, maar in 
mijn jeugd heb ik een aantal jaren in Amsterdam 
gewoond.
Mijn ouders wilden weer terug naar Sliedrecht 
en hebben toen een winkelpand annex 
schoenmakerij laten bouwen in de Christiaan 
Huijgensstraat, waar ik gewoond heb tot ik ging 
trouwen. In 1962 is er een verbouwing geweest 
en is er een sportzaak bijgekomen.

Ik ging in Sliedrecht naar School IV, later bekend 
als de Jan Lighthartschool. In mijn tijd was dhr. 
Kila hoofd van de school en kreeg ik les van Cees 
Teeuw. Daarna ben ik naar de MULO gegaan, 
waar dhr. v.d. Glas toentertijd de scepter zwaaide. 

Een nieuw bestuurslid
In 1963 heb ik mijn diploma gehaald en ben ik 
gaan werken bij Gemeentewerken Sliedrecht, die 
toen in de Kerkstraat gevestigd was in het mooie 
pand van het G.E.B. Daar heb ik Jasper van ’t 
Verlaat leren kennen.

Ook Jasper is actief geweest in de Historische 
vereniging. Hij heeft van 2005 tot 2013 in het 
bestuur gezeten. Hij heeft toen o.a. de halve en 
hele dagreizen georganiseerd en samen met de 
andere bestuursleden zijn schouders eronder 
gezet om de vereniging bloeiend te houden.

Na ons trouwen hebben we eerst 3 jaar in 
een flat aan de Reigerlaan gewoond, waarna 
we een eengezinswoning gekocht hebben in 
Bleskensgraaf, omdat de huizen daar goedkoper 
waren dan in Sliedrecht. 
Daar hebben we met veel plezier gewoond, maar 
we wilden toch weer terug naar Sliedrecht.
Dus hebben we toen het huis gekocht van dokter 
De Meer op Kerkbuurt 247. Dat oude huis heeft 
Jasper helemaal zelf verbouwd, waarbij ik hem 
graag hielp. We hebben daar 25 jaar met veel 
plezier gewoond. Het was een groot huis met een 
grote tuin, zeker aan de achterkant. Vooral het 
tuinieren werd ons op ’t laatst te zwaar, zodat we 
besloten hebben om te gaan verhuizen.
In de zomer van 2013 kochten we een patio-
bungalow in de Vogelenzang, waarvan we 
dachten dat we er beiden nog een aantal jaren 
zouden wonen. Maar helaas werd Jasper toen al 
gauw ernstig ziek. Hij had een agressieve vorm 
van kanker. Toen we verhuisden in november van 
dat jaar, zat hij al in een rolstoel en is al spoedig 
op bed terecht gekomen, waar hij in maart 2014 
overleden is.

Nadat ik samen met een kennis veel geklust heb 
om het huis naar mijn zin te maken, ben ik nu zo 
ver om weer andere dingen aan te gaan pakken. 
Ik heb er zin in om mij voor de vereniging in te 
zetten als bestuurslid. n

Ina van ’t Verlaat-de Goeij
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Uitslag van de enquête:
13 personen voor monumenten en bebouwing
  9 personen voor kerkelijke geschiedenis
13 personen voor genealogie
13 personen voor gebruiksvoorwerpen
10 personen voor ambachten en bedrijven
  6 personen voor geschiedenis aannemerij
  6 personen voor klederdrachten
16 personen voor dialect
  6 personen voor bodemonderzoek
15 personen voor foto’s en prentbriefkaarten
  6 personen voor belevenissen buitenaf
  6 personen voor poldergeschiedenis
Alvorens over te gaan tot de oprichting van 
de vereniging houdt onze burgemeester een 
toespraak, waarin hij duidelijk te kennen gaf zeer 
positief te staan tegenover een vereniging  als 
deze en dat er van gemeentewege alle mogelijke 
steun gegeven zal worden.
Na het besluit van de aanwezigen om tot 
oprichting van een Oudheidkundige Vereniging 
over te gaan, komen uit de vergadering een 8-tal 
personen naar voren die bereid zijn om het één 
en ander voor te gaan bereiden om te komen tot 
een definitieve vereniging.

Dit 8-tal bestaat uit de heren G. Koppelaar, S. 
Witvoet, H. Gelderblom, C.T. de Groot, J.A. 
Batenburg, P. Gort en H. van Ooijen en mevrouw 
Boogaard-Romijn.
Verder zal dit team geassisteerd worden door de 
heren H.A. de Kok en W. van Rees.
In de rondvraag komen de volgende punten nog 
naar voren:
1. Dhr. J.B.A. Visser vraagt of er nog bestuursleden 
te vinden zijn bij de Rotary-club of de Lions-club. 
Hier wordt door de voorzitter ontkennend op 
geantwoord.
2. Dhr. ter Laak vindt de contributie niet hoog; de 
toekomst zal echter uitwijzen hoeveel dit zal gaan 
worden. In principe wordt een minimaal bedrag 
van f. 15,00 per jaar aangehouden.
3. Dhr. H.L. ’t Jong meldt zich aan als voortrekker 
van de sectie genealogie.
4. Dhr. Blom doet de suggestie om voor de 
volgende vergadering oud-Sliedrechters uit te 
nodigen.
Om ca. 22.00 uur sluit de voorzitter deze 
geanimeerde bijeenkomst en wordt er aan de 
bar al driftig over het verleden van Sliedrecht 
gesproken. n

Nieuw pand nodig 
(krantenartikel uit 1981)
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In het jaaroverzicht van de Merwestreek lezen we het volgende:

Januari: Het Herv. Geref. jeugdwerk (onderdeel van de Hervormde gemeente) vierde  hun 25 jarig bestaan.

Maart: De Gereformeerde kerk(vrijgemaakt) kreeg een eigen predikant in de persoon van 
ds. J.C.V. Krijtenburg.

De emeritus predikant van de Gereformeerde kerk, ds. C.M. v.d. Loo, werd benoemd tot ridder in de orde 
van Oranje Nassau  t.g.v. zijn 50 jarig Ambtsjubileum.

April: De predikant van de Vrijzinnig Hervormde gemeente dr. Balkenstein vierde zijn 12,5 jaar  
ambtsjubileum.

Mei: Ds. J. den Hoed, Ned. Herv. Predikant stond deze maand 25 jaar in het Ambt.

Augustus:  De emeritus predikant van de Gereformeerde kerk, ds. C.M.v.d. Loo, overlijdt na een 
kortstondige ziekte.

Uit de wekelijkse rubriek “Predikbeurten” blijkt dat er TIEN geloofsgemeenschappen in Sliedrecht zijn.   
(anno 2016 VEERTIEN)

Voorgangers van de diverse geloofsgemeenschappen in 1981 zijn:.

In de Ned. Herv. Kerk waren drie predikanten werkzaam: ds. H.G. Oostinga, ds. J. den Hoed en 
ds. H.K. Stautener.  
Bij de Vrijzinnig Hervormden was ds. Balkenstein werkzaam. 
In de Gereformeerde kerk stond ds. H. Koetsveld . 
In de  Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) stond ds. J.C.V. Krijtenberg.
In de Ned. Geref. Kerk was ds. A.H. Algra werkzaam.
Chr. Geref. Kerk (Centrum) had ds. M.C. Tanis als predikant.
De Chr. Geref. Kerk (Middeldiepstraat) werd bearbeid door ds. C. den Hertog.  
In het Hervormd lokaal was  ds. A. Bijkerk de voorganger.  
Het Leger des Heils stond onder leiding van Ltn. J.H.W. Elhorst.
De Rooms Katholieke parochie werd geleid door pastoor Chr. Hoogeweegen.

Op de volgende bladzijde staat een overzicht uit de Merwestreek van de kerkdiensten, zoals deze op een 
zondag in 1981 werden gehouden:

Kerkelijk  Sliedrecht in 1981
Jan van Leeuwen
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Hervormde Kerk bovenaan
de Stationsweg

Gereformeerde Kerk hoek 
Oranjestraat/Middeldiepstraat
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8 december 1975. Het was nog vroeg in de ochtend, maar aan de Volkerakstraat 6 was het al drukker 
dan op de woensdagmiddag op het Winklerplein. Mijn vader, die normaal gesproken rond deze tijd allang 
op zijn fiets onderweg was naar Boskalis, liep onrustig door de woonkamer van onze doorzonwoning. 
Hij werd vergezeld door zijn broers ome Teus en ome Adriaan terwijl mijn moeder met haar gezelschap 
boven was. Ze lag in de grote slaapkamer met tante Mien en twee zusters rond haar bed. Ik stond op het 
punt geboren te worden, maar het duurde uiteindelijk tot vroeg in de middag voor ik ter wereld kwam. 
Thuis bevallen was een heel gedoe, maar naar het ziekenhuis gaan deed je toen nog alleen als het echt 
nodig was. 

Mijn broers en ik groeiden op in een doorsnee gezin in een nette buurt. In de zomer gingen we op 
vakantie naar Frankrijk en op zaterdagavond keken we met het hele gezin naar de 1, 2, 3 Show. Op 
zondagavond gingen we bij opa en oma eten en zoals het gezonde Hollandse knapen betaamt, zaten we 
allemaal op een sport. Ik deed aan judo en atletiek. Hoewel ik er veel plezier in had, was al vroeg duidelijk 
dat ik geen Olympische sporter zou worden. Mijn vader was bankwerker van de oude stempel. Hij werkte 
10 uur per dag op de werf. Zes dagen per week. En in de uurtjes die hij als vrije tijd mocht rekenen, ging 
hij het liefst met ons of ome Teus vissen. Mijn moeder kwam uit Brabant. Mijn vader had de kerk niet al 
te hoog op zijn prioriteitenlijst staan en zodoende werd ik een van de paar honderd katholieken in een 
dorp met overwegend protestanten. Hoewel ik daar verder nooit iets van heb gemerkt, staat me nog wel 
bij dat het ‘Rôômse Kaareksie’ in de buurt van het viaduct, bij de Stationsweg aan de rand van het dorp, 
was gevestigd.

Een familieherinnering uit de beginjaren ’80 
voor mijn dochter

John Nederlof (deel 6)

Bewerkt door Bas Lissenburg
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Opgroeien deed je in die tijd nog gewoon bij je moeder thuis. En oppassen deden je opa en je oma. Het 
was dus ook een vreemde ervaring toen mijn moeder mij op een ochtend naar een crèche bracht. Om 
een keertje uit te proberen neem ik aan, want ze drukte me op het hart dat ze met een uurtje terug zou 
zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik toen precies wist hoe lang een uurtje was, maar het stelde me in 
ieder geval gerust. Die crèche was gevestigd in het donkerste hoekje van de Bonkelaar. Helemaal aan 
het eind van de gang, in de hoek bij de filmzaal. In tegenstelling tot de eerste indruk vond ik het maar wat 
interessant om met al die andere kindertjes te spelen. Toch was ik blij toen mijn moeder me weer kwam 
ophalen. Hoewel alles naar wens was verlopen, zou het voorlopig bij dat ene uurtje blijven. Het idee om 
je kind zomaar alleen te laten, al was het maar voor een paar uurtjes, dat vond ze toch maar niets. Dan 
liever gewoon naar opa en oma!

De Frans Halsstraat 21, waar opa en oma woonden, was ons tweede huis. Zondagavond mochten mijn 
broer en ik, om en om, anders werd het te druk, komen eten. Ome Teus was ook altijd van de partij en dat 
was een feest. We aten brood met omelet en als we geluk hadden, bereidde mijn oma op traditionele wijze 
paling. Net als in de Volkerakstraat werd na het avondeten Studio Sport gekeken. Thuis werd Feyenoord 
aangemoedigd, terwijl hier mijn oom het hoogste woord voerde en er voor Ajax werd geklapt. Ik begreep 
niet veel van die rivaliteit. Misschien was dat ook de reden waarom ik al jong voor atletiek had gekozen, 
maar of je voor Feyenoord was of voor Ajax, was kennelijk erg belangrijk. Uiteindelijk bleek de invloed van 
mijn vader het sterkst. Als achtjarig jochie bezocht ik voor het eerst een wedstrijd in Rotterdam-Zuid. Die 
eerste ontmoeting met de machtige Kuip maakte me wel fan voor het leven.  
We kwamen niet alleen in het weekend in de Frans Halsstraat. Ook door-de-weeks fietsten we graag even 
bij opa en oma langs. In de zomer voor een ’glaosie prik’, en in de winter voor een ‘baksie poejersekload’ 
met een kaoksie. In de achtertuin hadden mijn opa en ome Teus een volière  gebouwd, en wat voor een. 
Deze was groot genoeg om er in rond te lopen en zat vol met prachtig gekleurde parkieten, vinkjes en 
kanaries. We hielpen met klusjes zoals het schoonmaken van het hok. Het leukst was wel het voederen. 
Sommigen aten  de zaadjes en pitjes zo uit onze handen. Op een middag, toen we de vogeltjes aan het 
voeren waren, kwam opa de tuin in met een verrassing. Het moet in 1980 geweest zijn, ik was een jaar of 
5. Gewoonlijk kregen wij af en toe een rijksdaalder zakgeld van hem. Voor de helft mochten we dan wat 
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leuks of lekkers kopen, en de andere helft moesten we sparen. Die middag gaf hij mijn broer en mij echter 
een rijksdaalder voor ons beiden. Hij moet de verbazing van onze gezichten hebben afgelezen. Daarom 
legde hij uit dat deze rijksdaalder voor twee telde, omdat er een dubbele kop stond. Hij draaide de munt 
en liet ons zien dat er inderdaad twee koppen opstonden. “Een voor jullie samen,“ grinnikte hij. Ja, opa 
hield van grapjes maken. Hij kon zijn lol natuurlijk niet op toen wij ons hardop afvroegen hoe we de munt 
dan in tweeën konden breken. Ons gefrons duurde dan voort tot oma ingreep en opa een standje gaf: 
”En nu eens ophouden met dat kinderachtige gedoe!” Wat hij dan ook per ommegaande deed en hij gaf 
ons, luid lachend, een aai over de bol en een tweede rijksdaalder!

Meestal hadden we met het gezin al de hele dag in elkaars gezelschap verkeerd als mijn vader mij of 
mijn broer op zondagavond naar opa en oma bracht. In de ochtend met mijn moeder naar de kerk 
en in de middag naar ‘het land’. Mijn vader, ooms, opa, en voor zover ik mij herinner het halve dorp, 
hadden toen nog een moestuintje langs het spoor. Aan de kant van ’Wengerde’. Hoewel het allang niet 
meer noodzakelijk was om zelf groente en fruit te verbouwen (mijn moeder ging natuurlijk gewoon naar 
de C1000 bij de Populierenhof), heeft mijn vader het volkstuintje nog jaren aangehouden. Het waren 
heerlijke middagen die al begonnen met de fietsrit er naar toe. Er was genoeg te zien onderweg, maar het 
station was wat mij betreft het hoogtepunt van de rit. Het statige pand met het machtige dak, versierd met 
ornamenten maakte indruk. Nog prachtiger vond ik dat het gebouw al honderd jaar oud was. Honderd 
jaar. “Dan moet het zijn gebouwd in de tijd van de cowboys en indianen,” dagdroomde ik dan. 
Op ‘het land’ hadden wij alle vrijheid om te spelen en te ravotten. Net als in de rest van het dorp 
trouwens. Sliedrecht was toen één grote openlucht-speelplaats die zich uitstrekte van de spoordijk tot 
aan de watertoren en van de Kerkbuurt tot aan de Provincialeweg. Al toen we jong waren, maar niet al 
te jong, zwierven en speelden wij met onze vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt door het hele dorp. 
Dat je vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt tegelijkertijd je klasgenootjes waren, was toen nog heel 
gewoon. Ramazan, toen zowat nog het enige buitenlandse jongetje in het dorp, werd een van mijn eerste 
en beste vriendjes van de lagere school. We speelden vaak op de dijk bij de Geulstraat waar nu het 
appartementencomplex staat. Als we niet buiten waren, zaten we bij hem thuis, waar zijn lieve moeder 
ons vol stouwde met koekjes en lauwe appelsap. Terwijl zijn vader ons met zijn grote snor, aan een stuk 
door rokend, tevreden glimlachend gade zat te slaan vanuit zijn stoel. 
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Met René, een vriendje van mijn broer, speelden we stiekem op het terrein van de oude watertoren. Ik 
genoot van het uitzicht. Buitendijks stroomde de Merwede die, toen ik zo jong was, zo breed leek als 
de Amazone. Op de dijk stond de kleine synagoge en verder binnendijks kon je uitkijken tot voorbij de 
Provinciale weg. In de groene weilanden lagen her en der oude boerderijen verspreid. Ook die van de 
familie Toetenel. Voor veel Sliedrechters toen een bekende naam. Op de slootjes die de weilanden van 
elkaar scheidden, werd in de winter geschaatst en ijsje gekraakt.  Baanhoek vormde de grens van ons 
rijk. Verder richting Papendrecht mochten we niet en de spoorbrug op was helemaal uit den boze. Dat 
mocht alleen onder begeleiding van onze vader of moeder. In de zomer gebeurde dat geregeld en gingen 
we met het hele gezin op de fiets richting Merwelanden. Over de Deltalaan, langs het winkelcentrum en 
dan de dijk op richting de spoorbrug. Daar aangekomen was het vervolgens nog een hele klim, zeker als 
je een jochie van een jaar of acht was, om met de fiets aan de hand die spoorbrug op te komen. Gelukkig 
hielp het vooruitzicht dat je aan de andere kant van de brug weer naar beneden kon racen, zonder te 
trappen!
In mijn herinnering was Sliedrecht in mijn jeugdjaren nog een echt dorp. Met de weekmarkt op het 
Winklerplein, de boerderijen en uitgestrekte polders binnendijks, de Grote Kerk en buurtjes waar iedereen 
elkaar nog kende, zou het niet hebben misstaan op een ansichtkaart. Dat ontwikkeling en voortgang 
geen rekening houden met jeugdsentimenten bleek in het jaar 1985. Het leek of het hele dorp in een jaar 
tijd veranderde. In de vernieuwingsdrang zouden verschillende van onze speelplekken verloren gaan. 
Op het braakliggende stuk dijk aan de Molendijk/Geulstraat, waar we in de winter zo fijn naar beneden 
konden sleeën, werd een appartementencomplex gebouwd. 

Een stukje verderop, beneden aan de 
Molendijk bij de Populierenhof, waar 
meneer Oor zijn Videotheek begon, 
werden het vervallen boerderijtje en de 
schuurtjes gesloopt om plaats te maken 
voor nieuwbouw van de Berkenhof. Het was 
jammer dat de politie het statige pand aan 
de Oranjestraat zo nodig moest verlaten. Dat 
het nieuwe onderkomen spuuglelijk was, 
vond ik een ding. Maar voor het besluit dat 
het precies op het veld werd gebouwd waar 
het circus elk jaar haar tent opzette, had 
ik minder begrip. Allemaal ernstige zaken 
natuurlijk voor een jochie van tien. Maar 
wat pas echt indruk op me maakte, was het 

vervangen van het treinstation. En dan ging daar nog niet eens een speelplek verloren. Tot vandaag de 
dag vind ik het zonde dat het toen precies honderd jaar oude station verlaten werd, omdat het te duur 
in onderhoud zou zijn geworden. Het historische gebouw, dat het hoogtepunt was van onze zondagse 
fietstochtjes naar de moestuin achter het spoor, werd vervangen door een gloednieuw gebouw (alsof een 
heel nieuw station bouwen zo goedkoop was). Het nieuwe station, dat nog afzichtelijker zou worden dan 
het nieuwe politiebureau, werd fel blauw gekleurd en in ‘kubistische stijl’ gebouwd. De verantwoordelijk 
architect, de heer Rob Steenhuis, zou hier, voor zover mij bekend, nooit om vervolgd worden. Net zo min 
als de verantwoordelijke gemeentebestuurders overigens. Ha, ha … 
Hoewel er in korte tijd dus behoorlijk wat veranderingen waren in het dorp, speelde alles zich nog steeds 
af op veilige afstand van de Volkerakstraat. We gingen nog steeds vaak en graag naar opa en oma, we 
hadden (eigenlijk) nog steeds (meer dan) genoeg speelplekken en mijn vader ging nog steeds elke 
ochtend op de fiets naar zijn werk bij Boskalis. Het trotse Boskalis dat begin jaren zeventig als eerste Slie-
drechtse onderneming een notering kreeg aan de Amsterdamse effectenbeurs. De groei die in de jaren 
zeventig werd ingezet, zette in de jaren tachtig door. Er werden grote internationale projecten aangenomen 
en men ging de hele wereld over. Begin jaren tachtig ging Boskalis aan de slag met het Cogasco-project 
in Argentinië. Een enorme operatie ter waarde van ruim anderhalf miljard dollar. Het doel van het project 
was het aanleggen van een gaspijpleiding van tweeduizend kilometer. Dwars door Argentinië. Toen de 
Argentijnse regering door de verloren Falkland-oorlog en de daarop volgende economische crisis haar 
betalingsverplichtingen niet meer kon nakomen werd Boskalis keihard geraakt. Tot overmaat van ramp 
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bleek dat Boskalis ook niet goed verzekerd was. De verliezen liepen op terwijl de beurskoers daalde. De 
situatie verslechterde zodanig dat een faillissement dreigde. Het werd het gesprek van de dag en omdat 
wij er ook mee geconfronteerd werden, hielden mijn vader en mijn moeder natuurlijk een praatje om ons 
een beetje uit de wind te houden. Omdat ik nog geen idee had van debet en/of credit ging het verhaal 
er bij het ene oor in, en bij het andere net zo snel er weer uit. Pas toen ik door een klasgenootje werd 
uitgelachen omdat mijn vader misschien ontslagen zou worden viel het kwartje. Alles was tot dat moment 
zo vanzelfsprekend geweest. Ik vroeg me af wat er zou gebeuren als ons geld op zou raken. Ik vond het 
daarom maar wat handig dat mijn vader dat moestuintje al die jaren nog had aangehouden. Gelukkig 
brachten reorganisaties en het omzetten van schulden in aandelen op het laatste moment redding en 
behield mijn vader zijn baan. 
Ik weet niet precies meer of het één met het ander te maken had, maar niet lang nadat het stof rond slagveld 
Boskalis was gaan liggen, zouden we gaan verhuizen. We ruilden onze woning aan de Volkerakstraat in 
voor nieuwbouw in de Ambachtsweer. De eerste keer dat we er een kijkje gingen nemen, pakten we met 
zijn allen de fiets. We reden de Deltalaan uit en sloegen de Crayestein in, langs de Merwebolder naar ons 
nieuwe huis. Ik was hoogst verbaasd toen we voor de deur van Ambachtsweer 5 afstapten. Het was of 
ik op de rand van de wereld was beland. Aan de ene kant van de straat stond ons nieuwe huis. Aan de 
overkant, een meter of vijf verder begonnen de weilanden waar we vroeger zo lekker konden schaatsen 
en slootje springen. Ook nu kon ik uitkijken tot aan de spoordijk. Alleen was die spoordijk nu een stuk 
dichterbij gekomen. Links, rechts en achter mij. Eindeloze rijen van precies dezelfde huizen. Waar waren 
die zo ineens vandaan gekomen? Het leek niet alleen de rand van de wereld, het was ook een beetje een 
andere wereld. Hoewel het maar een kwartiertje fietsen was vanaf de Volkerakstraat, hadden de mensen 
hier bijvoorbeeld allemaal vreemde achternamen. De mensen in mijn buurt heetten Aaldijk, Nederlof, 
Verschoor of Griffioen. Mijn nieuwe buren hadden achternamen zoals Holleman, Plaisier of Kramer. 
“Import”, legde ome Adriaan uit. “Mensen die hier sinds een paar jaar, vanuit de grote stad, zijn komen 
wonen voor de rust”, legde hij uit. Een grote stad, dat moest vreselijk zijn zo stelde ik me voor. Waarom 
zou je je thuis anders ruilen voor een rijtjeshuis midden in een weiland? 

Twee jaar nadat we in de Ambachtsweer kwamen wonen, brak de middelbare schooltijd aan. Net zoals de 
meeste van mijn klasgenootjes ging ik naar de Willem de Zwijger Scholengemeenschap in Papendrecht. 
Hoewel we nog geen twee jaar eerder alleen onder begeleiding naar de Merwelanden mochten, stapten 
we nu samen met klasgenootjes op de fiets om zelfstandig naar school te gaan. Door toegenomen 
verantwoordelijkheden, zoals het maken van huiswerk, hoewel we dat lang niet altijd serieus namen, 
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brachten we minder tijd buitenshuis door. Als dat er al van kwam, was het buitenspelen meer gaan lijken 
op (doelloos) rondhangen. Op een betonnen pleintje tussen betonnen huizen in een betonnen woonwijk. 
Behalve in de zomer, want dan gingen we met grote groepen scholieren naar de Merwelanden waar 
velen van ons ook voor het eerst verkering kregen. Hoewel we, als we buiten waren, vaak maar een 
beetje rondhingen, kwam het nooit tot overlast. Er was altijd genoeg te doen. Mijn broers en ik zaten op 
een sportvereniging en ook in het weekend werden we van de straat gehouden. Vanaf dat we een jaar 
of veertien waren, konden we op vrijdagmiddag naar het jongerencafé in Elektra. Verder werden er op 
zondagmiddag wel eens danswedstrijden georganiseerd in de Blokhut aan het Winklerplein. 

Vanaf de middelbare school, de kalverliefdes in de Merwelanden, en het scholieren-café in Elektra worden 
de jeugdherinneringen vluchtiger. Het leven schakelde naar een hogere versnelling en ik bracht meer 
tijd door buiten Sliedrecht. Op de middelbare school kreeg ik ook vriendjes uit andere dorpen, werd er 
gewinkeld in Rotterdam en gesport in Dordrecht. 
Op zeventienjarige leeftijd  besloot ik mijn dienstplicht te gaan vervullen en toen begon voor mij het 
serieuze leven. Na mijn diensttijd, waarvan ik zes maanden als ‘Blauwhelm’ in Joegoslavië diende, ging ik 
op mezelf wonen in Papendrecht. De dagen van buitenspelen leken toen decennia  geleden. Nu ik deze 
herinneringen opteken en in Amsterdam woon, een eeuwigheid. Hoewel ik er al jaren niet meer woon  
bleef de band met ons dorp sterk. Niet in de minste plaats, omdat mijn oma in goede gezondheid de 
respectabele leeftijd van negenennegentig jaar mocht halen en ik daardoor nog jarenlang ons dorp ben 
blijven bezoeken. In de zomer voor een lekker ’glaosie’ prik, en in de winter voor een baksie poejersekloat 
met een kaoksie. n

John Nederlof 
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Seizoen 1981-‘82 

IJsseizoen
Baan open: 16 december ‘81 
Baan gesloten: 18 januari ‘82

Na het vorige ijsloze seizoen ging thans het seizoen 
‘81-’82 de geschiedenis in als een betrekkelijk 
kort, doch zeer goed seizoen met 2 verspreide 
ijsperioden. 

1981: Ook voor IJsclub ‘De Vriendschap’ een bijzonder jaar
Bron: Jubileumboek 50 jaar ‘IJsclub De Vriendschap’

Door: Jurg Schlieker (1e druk - 1995)

Reeds in begin december was er behoorlijke vorst; 
hierdoor kon de baan open op 16 december en 
is daarna 10 dagen geopend geweest. Alle dagen 
was er sprake van een topdrukte! 

Topdrukte ook in de bestuurskamer waar in die 
10 dagen maar liefst 307! nieuwe leden konden 
worden ingeschreven. Een aantal waar menig 
vereniging jaloers op zou zijn. Op zaterdagmiddag 
19 december kon het 1500e lid worden begroet. 

IJsdiktemeting - ijs 12 cm
dik genoeg
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Mej. Sonja Bons, wonende 
aan de Leeuweriksingel, 
totaal verrast, was de 
gelukkige.

Onder toeziend oog van 
talrijke bezoekers werd zij 
gehuldigd en op de baan 
middels de geluidsinstallatie 
toegesproken door een 
glunderende voorzitter H. 
van Genderen. Hij bood haar 
een gratis lidmaatschap aan 
en een attentie namens 
de vereniging. Ook de 
Sliedrechtse Middenstand, 
met name de firma 
Merkenmarkt (later Rijsdijk 
Versmarkt), Sporthuis Eddy 
de Keijzer en de firma Morks uit Dordrecht, lieten 
zich niet onbetuigd en overlaadden het kersverse 
1500e lid met vele kado’s. Ook toen voorspelden 
zwartkijkers dat met 1500-leden het maximum voor 
onze club bereikt was.....
Toen eind 1981 de dooi intrad, was men 
merkwaardigerwijs alom van mening dat het 
ijsseizoen ‘81-’82 voorbij was.                                             

Echter koning winter kwam spoedig weerom:  
begin januari 1982 begon het weer te vriezen en 
kon de baan worden geopend op 9 januari en kon 
men weer een week volop van ijsplezier genieten. 
In die week gaven zich nog 67 nieuwe leden op; 
waardoor het totaal aan nieuwe leden uitkwam op 
374, een absoluut record! Op 18 januari was de 

baan voor het laatst open en was dit ook het einde 
van een succesvol ijsseizoen.
De inmiddels traditionele marathon en 
schaatswedstrijden werden ook dit keer weer 
gehouden en trokken veel belangstelling. 

Burgemeester Hendriks kwam ook nu weer, 
tijdens de marathon, de ijsbaan vereren met een 
bezoek, hetgeen door het bestuur zeer werd 
gewaardeerd. Tijdens het ijsseizoen kon ook 
de nieuwe baanverlichting, bestaande uit hoge 
masten met halogeenlampen, worden beoordeeld. 
De conclusie was, dat dit een hele verbetering was 
t.o.v. de oude installatie met korte masten voorzien 
van gloeilampen.De oude handsproeitank op de 
slee, werd omgebouwd tot een motor-sproeitank 
bij uitstek. 

De jeugd geniet van de ijspret
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Hierdoor kon in de winterperiode in een korte tijd de 
baan van een nieuw laagje water worden voorzien, 
hetgeen het schaatsgenot ten goede kwam.
Penningmeester Joost Brand mocht ook nu 
zeker weer niet klagen, de tijden met dikke rode 
cijfers, waarbij aflossing en rente moesten worden 
betaald, lagen thans al weer vele jaren achter ons. 
Op de aardig belegde deposito-rekeningen kregen 
wij inmiddels een rente van 11%!
De penningmeester, optimistisch geworden over 
alle vooruitgang, informeerde voor het ijsseizoen 
nog of er voldoende inschrijflijst-capaciteit 
aanwezig was, daar wij wel eens naar de 1800 leden 
zouden kunnen opstomen. Het bleek dat volgens 
de lege lijsten nog 100 personen konden worden 
ingeschreven, volgens zijn mede-bestuurderen 
ruim voldoende voor een komende winter. Echter 
bleek het seizoen ‘81-’82 een klapstuk te worden 
in de ijsbaanhistorie. Twee kleine ijsperioden in een 
seizoen betekenden een fantastische opsteker. 
De heer Brand moest dan ook glimlachend 
vaststellen dat dit keer maar liefst 307 nieuwe 
leden, “zowat een complete vereniging erbij”, 
konden worden ingeschreven!
In allerijl moest zelfs een nieuw “inschrijf-boek” 
worden aangelegd en was de bestuurskamer 
omgetoverd tot inschrijfburo, waar met name de 
voorzitter van Genderen praktisch constant in de 
weer was met inschrijving van deze stroom nieuwe 
leden. Zowel ‘s middags als ‘s avonds rinkelde de 
kassa flink, zoals ook uit de persberichten bleek. 
Gelukkig bleken de boeken van de penningmeester 
dik genoeg om alle cijfers hieromtrent te kunnen 
verwerken. De materiële en financiële middelen 
overziende, kon worden geconcludeerd dat de 
ijsclub van een armzalige-, inmiddels tot een 
rijke vereniging was uitgegroeid. Opgemerkt 
hierbij moet worden dat door (jarenlange pro-
deo) zelfwerkzaamheid van het gehele bestuur, 
hierdoor duizenden guldens werden verdiend. De 
exploitatie-kosten bleven daardoor zeer beperkt. 
Zoals bij een druk seizoen behoort waren er ook 
enkele negatieve zaken te melden, onder andere 
werd door enige vandalen een tweetal lichtmasten 
toegetakeld. De daders waren uiteraard spoorloos. 
Door de grote drukte was de kassa aan de dijkzijde 
met name in de middaguren soms onbezet, doch 
passerende bezoekers waren meestal zo sportief 
om aan de hoofd-kassa een kaartje te kopen. Ook 
werd drankmisbruik gesignaleerd op de baan. 
Enkele brooddronken jongelui konden van de 
baan worden verwijderd. 
In de bestuursvergadering na het ijsseizoen 
werd op voorstel van het bestuurslid A.Sprong 

aangegeven, dat als er ijs is de voorzitter (en 
de overige oudjes in het bestuur) best eens 
een avondje thuis mag blijven, bijvoorbeeld als 
zijn vrouw jarig is. Dit is als zgn leeftijdsverlof te 
beschouwen, wordt nog toegelicht. De voorzitter 
deelde mee de zaak geheel te vertrouwen, doch 
dat wat toezicht vanuit het seniorenconvent hem als 
gewenst voorkomt. Bovendien, en daar kwam de 
aap uit de mouw, hebben de leden van dit college 
de “IJsbaan-kriebels” en kunnen niet thuis blijven 
zitten. De heer A. de Koning, als spreekbuis van de 
“Jonge Garde” merkte op eens van “hogerhand” te 
hebben vernomen dat de voorzitter  zelfs ‘s nachts 
nog aan het ijsbaangebeuren “liep” te denken, 
waarmee hij wilde zeggen dat een avondje rust 
bij een druk bedrijf als onze ijsbaan, zeker voor de 
oudjes op zijn plaats is. Voorzitter van Genderen, 
heeft het laatste woord en merkt glimlachend op, 
dat “zodra nog ‘heldere’ bestuurderen zien dat een 
mede-bestuurslid staat dol te draaien, deze met 
zachte hand naar moeder de vrouw zal worden 
verwezen. Bij twijfel kon advies worden gevraagd 
aan de Bar-Commissie.”
Namens de baanbewakings-commissie brengt 
commissaris Leen Broekhuizen verslag uit hetgeen 
wij in extenso laten volgen:
“Officieel verslag van de Baanbewakings-
Commissie over het Seizoen 1981-1982:”
Opgemaakt door Leen Broekhuizen, thans 
Commissaris, ex-pompman, ex-bestuurslid, 
nog Lid van de Eetcommissie en President van 
bovengenoemd Comité:
Baanbewaking.....

“Wij hebben daar weer het nodige werk aan gehad 
en . . Vele uren heeft hij zitten dichten en 
zal thans hiervan de sluier oplichten

Vele uren hebben wij hier doorgebracht,
Soms overdag, maar ook wel in de nacht.
Het was niet altijd een gemakkelijke taak,
Maar ieder schot was dan ook raak.
Soms liepen wij wel in de kou,
Maar ook daarvan hebben wij geen berouw.
Als er met dit feit een moet worden gedecoreerd,
Dan is dit Dik Batenburg, want die liep gesmeerd.
Verder heeft de Commissie niets te melden,
Want storingen waren er maar zelden.
Rest mij nog aan u te vermelden,
25 jaar getrouwd, gebeurt maar zelden.
Mede namens mijn vrouw en zoon,
Nodig ik u uit op 25 juli, heel gewoon.
U krijgt van mij hier nog een kaart,
Waarin ik u wens een behouden vaart! 
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U ziet dat onze rijm-commissaris de nodige humor 
in het bestuur naar voren bracht. Vele keren bracht 
Leen zijn inbreng op rijm naar voren, zo ook bij een 
mailing in de nieuwe woonwijk, waar het nieuwe 
ledenwerving betrof. 
Dergelijke zaken tonen de goede harmonie aan in 
het ijsbaanbestuur, ook na een druk seizoen.
Op 18 maart 1982 overleed ons Ere-lid Teun 
de Raad. Hij was vanaf de oprichting van 
ijsclub “Sliedrecht”, tot aan zijn overlijden een 
plichtsgetrouwe kracht. Op 22 maart werd hij ten 
grave gedragen, waarbij een afvaardiging van ons 
bestuur aanwezig was.
Een plan werd opgesteld om te komen tot 
vervanging van de  materieel-opslagruimte, de zgn 
groene keet aan de zuidzijde der baan. Deze was, 
na zo’n 30 jaar dienst te hebben gedaan, thans erg 
bouwvallig. Besloten werd om op de nog in goede 
staat zijnde watertank een watersproeipompje, 
aangedreven d.m.v. een benzine-motor, te 
monteren. Met dit sproeiapparaat “De Tokai”, kon 
de baan, indien nodig, worden opgeknapt.
Een verkeerd begrepen voorstel van de voorzitter 
om een grote stofzuiger aan te schaffen, sommigen 
dachten hierbij aan de ijsbaan (hij bedoelde 
uiteraard de kantine), werd onder hilariteit 
weggestemd door een motie van bestuurslid de 
Waardt, die liever met een bezem werkte. 
De montage van de nieuwe halogeen-lichtinstallatie 

kreeg dit seizoen zijn beslag. De vereniging was de 
firma’s Ehrbecker en Machinefabriek Kraaijeveld, 
beide uit de Industrieweg erkentelijk voor hun 
coulantie bij de levering/uitvoering van dit voor 
ons zo belangrijke project. Met de ingebruikname 
van de nieuwe licht-installatie behoorde een grote 
hoeveelheid werk tijdens het baan op- en aftuigen 
definitief tot het verleden.
Het onderhoud was in die tijd in handen van de 
heren H. van Genderen, H. de Waardt en J.de 
Jong, terwijl onze oude commissaris “Ome” Jan 
Redelijkheid, een beetje slechter ter been wordend, 
zo af en toe eens een kijkje kwam nemen en keek 
of alles wel goed ging.
Overigens trok voorzitter van Genderen nog even 
een zaak recht door te stellen dat hij ter gelegenheid 
van zijn pensionering een fles geestrijk vocht 
had ontvangen, en dat hij aan zijn collega Ab de 
Waardt, die sinds vorig seizoen ook in deze positie 
verkeerde, alsnog ook een drankje rond op de 
tong uit de vierkante fles zou overhandigen!
Aan de PR werd ook opnieuw aandacht 
geschonken; bordjes “IJsbaan Geopend” of 
“Baan Gesloten”, zouden worden neergezet op 
strategische punten in de Gemeente: Slagerij 
Bakker, IJzerwaren/Gereedschappenhandel P. 
Breedveld, Schoenenwinkel van der Vlies, het 
S.S.G.-buro en Benzinepomp Avia. Voorts staan 
bordjes voor de ramen bij diverse particulieren. n

Weerspreuk: “Is ’t heet op Sint Domijn (4-aug.), ’t zal een strenge winter zijn”

Links algemeen adjunct Ab de Waardt, in 
het midden Dirk Batenburg commissaris, 
rechts Hap van Genderen voorzitter.
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Sliedrecht in 1981… Hoe was het toen met het onderwijs?
Bas Lissenburg

Eerst maar eens kijken welke scholen 
Sliedrecht in die tijd kende. Dan moeten we 
gelijk al een tweedeling maken. De openbare 
scholen, vallend onder het bestuur van 
de gemeente Sliedrecht en de bijzondere 
scholen met hun eigen schoolbestuur.
Er waren in het begin van de jaren ’80 vijf 
openbare lagere scholen. Bij elke school 
hoorde een kleuterschool. In de Westwijk 
(Prickwaert) waren dat de J. F. Kennedyschool 
eerder Lelyschool en nu Roald Dahlschool 
met De Robbedoes als kleuterschool. In 
de Maaslaan waren de Dr. Plesmanschool 
en kleuterschool De Start. Op de Oude 

Uitbreiding was de Henri Dunantschool met kleuterschool De Paddestoel. In de Oostwijk troffen we 
op de Leeuweriksingel de Boerhaaveschool met de kleuterschool Klimop aan. De Jan Ligthartschool 
met kleuterschool de Kabouter stond aan de Thorbeckelaan. Verder was in de Horst kleuterschool de 
Koekepeer te vinden.
Wat het christelijk onderwijs betreft was er 
in de Westwijk de Anne de Vriesschool met 
kleuterschool Bartje. Op de Oude Uitbreiding 
de Julianaschool en kleuterschool Margriet 
aan de Merwestraat. In de Oostwijk troffen 
we aan de Valkweg de Wilhelminaschool 
en kleuterschool Prins Willem Alexander 
aan. Aan de Prof. van de Waalslaan stonden  
de Prins Bernhardschool en kleuterschool 
Emma. Verder noemen we de Groen van 
Prinstererschool aan de Frans Halsstraat 
met kleuterschool De Kinderkaravaan. In de 
Elzenhof stond de Merwerodeschool, een 
school voor moeilijk lerende kinderen. Een 
school voor zeer moeilijk lerende kinderen was te vinden aan de Hobbemastraat. Wat het voortgezet 
onderwijs aangaat waren er mogelijkheden bij de Erasmusmavo aan de P. A. de Genestetstraat en de Da 
Costamavo aan de Valkweg. Tenslotte waren er de Huishoudschool voor meisjes aan de Rivierdijk en de 
Burg. Poppingschool aan de Prof. Kamerlingh Onneslaan. Trek eens een vergelijking met het heden en 
zie wat er zoal veranderd is sinds in de beginjaren ’80.

In 1920 werd door de wet Lager Onderwijs aan de scholen opgelegd om 
zelf een leerplan te ontwikkelen. Hierin moesten zij de omvang van het 
onderwijs en de verdeling van de leerstof over de klassen verwerken. In 
de jaren ‘60-‘70 merkte men dat het leerplan niet het beoogde effect had. 
Het werd enkel ontwikkeld door het schoolhoofd, zonder overleg met de 
leerkrachten. Reeds sinds jaren waren ouders betrokken bij de school. 

“Zo jongen, hier het schoolwerkplan voor jou . . .!



“Over . . . Sliedrecht” Juli 2016

37

De oudercommissie functioneerde vooral ondersteunend bij o.a. schoolreizen, feestavonden en 
sportactiviteiten. Sinds de jaren ’70 werd de deelname geactiveerd. Moeders gingen assisteren als 
leesmoeder en werden zodoende direct bij het onderwijs betrokken. In het begin van de jaren ’80 werd 
al aangekondigd dat het onderwijs op de schop zou gaan. In 1985 zou de basischool ingevoerd worden, 
waarbij de lagere scholen en de kleuterscholen samengevoegd werden tot basisscholen. Een hele operatie 
die een behoorlijke voorbereiding zou vergen. Niet van de één op de andere dag was de samensmelting 
te realiseren. In een schoolwerkplan diende alles te worden vastgelegd. Bij het tot stand komen van het 
plan namen, behalve het personeel, ook ouders deel aan de besprekingen! Naast de ouderraad – nieuwe 
naam voor de oudercommissie – zou de medezeggenschapsraad gaan functioneren. In de raad zaten 
ouders en leerkrachten. Ouders kregen op deze wijze meer inspraak op wat er zou gaan gebeuren op 
de scholen. 

Scholen hielden zich, naast het 
gebruikelijke dagprogramma, 
bezig met een speciaal project. 
In een vergeelde schoolkrant 
lezen we: “De projectweek 
valt dit keer in de week na de 
Paasvakantie. Dit jaar is voor het 
thema ‘Je Omgeving’ gekozen.” 
Een onderwerp, waarbij het dorp 
Sliedrecht centraal stond en 
waarbij historische gebeurtenissen 
aan de orde kwamen. Dat kwam 
mooi uit in het jaar 1981 toen 
de Historische Vereniging werd 
opgericht. 

Naast de dagelijkse gebeurtenissen binnen het schoolgebouw werden er ook veel buitenschoolse 
activiteiten georganiseerd, zowel door de school als door verenigingen. Een van de oudste toernooien 
waren de schoolvoetbalwedstrijden. In 1981 veroverden de jongens van de Jan Ligthartschool voor het 
eerst sinds lange tijd de beker. Dit na een 3-1 overwinning op de Anne de Vriesschool. De Plesmanschool 
won bij de meisje de trofee. 
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Bij de zwemwedstrijden in de Lockhorst waren de meisjes van de Jan Ligthartschool het rapst. De 
korfbalbeker was een prooi voor de Julianaschool. De traditionele ‘Sportdag’ werd onder mooie 
weersomstandigheden gehouden op het atletiekterrein tegenover het Sliedrechtse station. In 1981 was 
het nog een vast item dat de scholen meededen aan de avondvierdaagse. Ondanks het bar slechte weer 
deden 250 Sliedrechtse leerlingen mee aan de atletiekwedstrijden, georganiseerd door Sliedrecht Sport’ 
56. De namen van de winnaars stonden vermeld in de Merwestreek.
Naast de gebruikelijke schoolreizen werden er op vele scholen ook driedaagse reizen gemaakt. Een 
leerling schreef hierover: “Tja”, zei Mikis uit klas 6b, “met een verhaal over de schoolreis kan ik de hele 
schoolkrant wel vullen!’’ De klassen 6a en 6b zijn dat jaar naar het Veluwse Bennekom geweest. ”Toen 
we van de meester vóór de schoolreis de ‘regels van het huis hoorden’, dachten we: Nou, nou, zo kan 
die wel weer!” 

Het viel echter reuze mee! We logeerden daar in een prachtige omgeving in een heel mooi huis. 
(Natuurvriendenhuis De Bosbeek) In de ‘vrije tijd’ kon je pingpongen, sjoelen, volleyballen, schommelen 
en nog veel meer! En ’s nachts kon je er van alles tegenkomen, o.a. driepoten, ijsheiligen en witte wieven. 

We deden veel spelletjes zoals midgetgolf, boswandelingen vol verrassingen, 
speurtochten, het kon niet op. Het eten was voortreffelijk. Al met al een paar 
fijne dagen!”

We schrijven het jaar 1981. Dat is 35 jaar geleden. Sliedrecht telde verdeeld 
over 6 scholen 24 buitenlandse kleuters. Hoe ging men daar mee om? Een 
leerkracht vertelt: “Ik werk bij de zogenaamde ‘Vliegende Brigade’. Dat is een 
groep onderwijzend personeel, die niet aan één school gebonden is, maar 
op meerdere scholen les geeft aan buitenlandse kinderen. In mijn geval dus 
kleuters. Ik haal de kleuters uit de groep en geef ze apart les. Deze lessen zijn 
in hoofdzaak gericht op het leren verstaan en spreken van het Nederlands. Ik 
werk vaak met spelletjes, bijvoorbeeld lotto’s, memory’ s en puzzels, maar ook 
met teken- en knutselmateriaal. Het is de bedoeling de kinderen spelenderwijs 
spreken te leren. Zo’n lesje duurt 30-40 minuten, waarna ik naar een andere 
school ga. Het is prettig werk, maar de hoofdzaak is natuurlijk dat de kinderen 
het leuk vinden en ongedwongen Nederlands gaan spreken, zo goed en 
kwaad als dat gaat!”
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Eén der scholen hield eens in de maanden dat de R in de maand was 
Sport- en Spelavonden. Hierbij werd o.a. getafeltennist, gesjoeld en 
tafelvoetbal gespeeld. Voor de ouders werd er op een aantal avonden een 
klaverjastoernooi gehouden, waarbij de opbrengst naar de kas van de 
oudercommissie ging. In januari stond een film geprogrammeerd. Deze ging 
niet door. Er voor in de plaats kwam o.a. een kubuswedstrijd. De magische 
kubus was zeer populair. Zo zeer dat het tijd werd om er een wedstrijd mee 
te houden. Wie de winnaar werd, vertelt het verhaal helaas niet.
Voor de niet ‘kubusdraaiers’ was er een ruilbeurs.
We besluiten met het verhaal van twee oud-leerlingen die de lagere school 
een jaar eerder hebben verruild met het gymnasium te Gorinchem.
“Hallo luitjes, om maar gelijk met de deur in huis te vallen… wij vinden het 
hartstikke leuk hier. Zelfs nog leuker dan op de lagere school… en dat zegt toch wel heel wat!
Op de lagere school kreeg je les van één en dezelfde leraar/lerares, met alleen Nederlands als taal. Bijna 
iedere week handenarbeid, nauwelijks huiswerk, minder gym en meer spelletjesachtig. Je ging tussen de 
middag naar huis om je boterham te eten en je hoefde maar een klein stukje te fietsen of te lopen om op 
school te komen. Je moest voornamelijk plaatsnamen ’in je kop stampen’ bij aardrijkskunde. Je werd op 
je rapport beoordeeld of je rustig, mededeelzaam, bereid tot overleg was, enz.
Zo dit waren een paar (!!) puntjes over hoe het vroeger was bij ons. En dan nu een paar puntjes over hoe 
het nu bij ons op school is.

Je hebt voor ieder vak een aparte leraar/lerares en je hebt een heleboel verschillende talen … ook Grieks 
en Latijn! Je krijgt bij aardrijkskunde meer de dingen over hoe de aarde in elkaar steekt en over het weer, 
maar het is nog steeds saai en je moet ook hier stampen! Je hebt maar één uur in de week handenarbeid. 
Je krijgt hóóóóópen huiswerk!’ Bij de gym word je beoordeeld op je conditie. Bijvoorbeeld 10 rondjes 
rennen op tijd, het is een groot veld hoor! Binnen in de zaal krijg je echte balsporten, zoals volleybal en 
basketbal en soms toestellen (kast, ringen of rekstok). Je hebt drie pauzes. Eén van 10 minuten, één van 
15 minuten en één van 25 minuten. Binnen de laatste moet je maar eventjes je boterhammen naar binnen 
werken! Wij moeten nu 10 minuten fietsen van huis naar station Sliedrecht, een kwartier met de trein naar 
Gorinchem en dan 5 minuten lopen naar school. Je krijgt cijfers voor de vakken die je hebt.
Je ziet, er zijn een heleboel verschillen en je zult in het begin best moeten wennen. Maar als je dit gedaan 
hebt, is het hartstikke leuk en gauw gezellig hier in Gorinchem“. 

De lagere schoolklas van de twee gymnasiasten die hierboven aan het woord waren
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De Bonkelaar in 1981 
(krantenartikel uit 1981)
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Opening nieuw kantoor Boskalis 
(krantenartikel uit 1981)
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Honderd jaar brandweer 
(krantenartikel uit 1981)
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Consumentenbeurs 
(krantenartikel uit 1981)
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Er zou weinig literatuur bestaan over de vrouwen van onze Sliedrechtse baggeraars.
Zelfs zó weinig dat iemand die op dit onderwerp wilde promoveren er daarom vanaf zag.

Nu hoef ik gelukkig niet te promoveren.  Maar mijn verhaal moet natuurlijk wél op waarheid berusten.
U kent me inmiddels, ik geef niet snel op. Zeker als het over de vrouwen van Sliedrecht gaat. 
Hun mannen hebben Sliedrecht op de kaart gezet, maar dat kon alleen dankzij deze sterke, 

zelfstandige vrouwen. Over hen gaat vandaag mijn verhaal.

Dames en heren,
Van harte welkom bij deze eerste Sliedrecht lezing.
Vorig jaar stonden wij stil bij de 951ste verjaardag van Sliedrecht.
Toen ontstond het idee om elk jaar op een zaterdag, die het dichtst bij de verjaardag van Sliedrecht ligt, 
een lezing te houden met een aansprekend thema over Sliedrecht.
U weet inmiddels waar het over gaat, maar ik licht het graag nog een keer toe.
Bij mijn aantreden als burgemeester van dit baggerdorp, kreeg ik het boek “Mannen van Sliedrecht” van 
K. Norel. Dat boek, met verhalen over 100 jaar noeste arbeid van Sliedrechtse baggeraars, heeft diepe 
indruk op me gemaakt.
Toen ging ik me afvragen hoe hun vrouwen zich in die periode staande hielden.
Sliedrecht was een gesloten gemeenschap, men liep nergens mee te koop.
Nu nog niet trouwens.
Hoe leefden deze vrouwen?
Hun mannen waren soms jaren van huis en zwierven over de hele wereld. Ze werkten 'buitenaf' zoals 
dat werd genoemd. Pas vanaf de jaren vijftig begon het één jaar werken, één maand verlof in zwang te 
komen.
De vrouwen reilden en zeilden het huishouden in hun eentje. Ze waren vader en moeder tegelijk. Daarnaast 
waren ze dokter, loodgieter, gasfitter en vast nog veel meer. Als een pasgeboren kind overleed voordat de 
vader thuiskwam, moesten ze dat in hun eentje verwerken. Verder was het heel gebruikelijk dat een kind 
zijn vader niet herkende als deze thuis kwam. 
Sociale voorzieningen waren anders dan nu. Als de man overleed, dan was de vrouw genoodzaakt een 
baan te zoeken.
Er waren dus nogal wat ups en veel downs die de vrouwen in hun eentje moesten doorstaan. Geboorte 
en overlijden, alles moesten ze in hun eentje zien te verwerken.
Ze zochten elkaar op en zochten steun bij elkaar. 
Maar deze vrouwen wisten zich ondanks alles toch staande te houden. Ze stonden hun mannetje om het 
zo maar te zeggen. 
Waren ze eenzaam?
Natuurlijk wel.
Maar, de groenteboer en de melkboer deden er af en toe wel een beetje lang over om hun boodschappen 
af te leveren.
Het kwam dan ook een enkele keer weleens voor dat een baggeraar bij thuiskomst constateerde dat hij 
een extra mond te voeden had.
Over het algemeen hield hij wijselijk zijn mond.
Een baggeraar was ook maar een mens en liep in den vreemde soms een andere ziekte op dan een 
griepje.
Zijn vrouw kreeg dan het bericht: 'dat wegens reparatiewerkzaamheden aan boord, het werk vereist dat 
het verlof van uw man wordt uitgesteld'
Of een verlof werd uitgesteld omdat het carnaval in Rio naderde..
Een baggeraar die een keer verliefd werd op een meisje uit Hong Kong moest het flink bezuren. Het lieve 

Vrouwen van Sliedrecht
Sliedrecht lezing door burgemeester B. van Hemmen, 
gehouden op 30 april 2016 in het Sliedrechts Museum
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kind had geld gespaard om haar stoere Hollander te volgen. Toen de man allang thuis was, stond ze 
opeens voor zijn deur. 
Zijn vrouw heeft hem het huis uitgezet en een ander slot op de deur gedaan. Zij leefde nog lang en 
gelukkig, hij niet.
De vrouwen mochten dan eenzaam zijn en overal alleen voor staan, aan geld hadden ze gelukkig géén 
gebrek. De mannen ontvingen zakgeld en het salaris ging regelrecht naar hun vrouwen.
In Sliedrecht werden, op Wassenaar na, in die tijd de meeste bontjassen geteld. 
Op de plaatselijke markt werden artikelen duurder verkocht dan elders. Want die vrouwen, die betaalden 
toch wel. 
Op de Kerkbuurt wemelde het van kapsalons en juweliers.
Elke vrijdag gingen de dames naar de kapper.
Hoe meer sieraden, hoe meer geld je man verdiende.
Er werd dan ook naar hartelust gepronkt en geflaneerd op de Kerkbuurt.
Sliedrecht, en met name de Kerkbuurt, werd niet voor niets de Sliedrechtse Vrouwenhemel genoemd. 
De meeste vrouwen wisten gewoon niet beter of hun leven zat zo in elkaar. Ze waren eraan  gewend. Ze 
waren ermee grootgebracht. Hun motto was ´het leven gaat gewoon verder´.
Er waren natuurlijk óók vrouwen die niet bekend waren met dit leven. Voor hen viel het absoluut niet mee 
zich aan te passen.
Er was eens een boerendochter van buiten Sliedrecht die trouwde met een baggerboer.
Wist zij veel wat een baggerboer inhield? Waarschijnlijk iemand met een heel bijzondere boerderij.
Toen haar man, al vrij snel na hun huwelijk, werd uitgezonden, huilde ze tranen met tuiten.
Haar schoonmoeder reageerde stomverbaasd: ´maar kind, je wist toch dat hij baggerboer was?'  
Bij een ander afscheid kreeg ze te horen: 'doe niet zo kinderachtig, je hebt tenminste geld'.
Een geluk voor haar dat hij nooit járen van huis was.
De Sliedrechtse baggervrouwen waren zo gewend hun mannetje te moeten staan, dat er vaak spanning 
was als de heer des huizes thuiskwam. 
De rol van huisvader bestond voor hem niet meer. 
De vrouwen betaalden de rekeningen, de vrouwen maakten de dienst uit, moeders wil was wet. 
De vrouwen kozen zelf een nieuw bankstel uit. Of nieuwe gordijnen. Ook een nieuwe woning kopen, 
deden de vrouwen zelfstandig. 
Van dat laatste was zo'n man niet altijd op de hoogte. Hij moest bij thuiskomst dan ook flink zoeken naar 
zijn nieuwe onderkomen. 
Het is best begrijpelijk dat deze vrouwen zich op de vingers gekeken voelden als manlief thuis was. En 
ook begrijpelijk dat de spanningen soms hoog opliepen.
Een baggervrouw ging tijdens het verlof van haar man regelmatig naar de baas met het verzoek: 'Heb je 
alsjeblieft een klus voor hem? Ik ben hem zat.' 
De spanningen konden soms zo hoog oplopen dat een echtscheiding het gevolg was.
Er is zelfs een verhaal van een echtpaar dat, vanwege hun leeftijd, noodgedwongen in Parkzicht belandde. 
Maar dan wel in aparte kamers.
Er werd natuurlijk gecorrespondeerd.
De post deed er alleen wat langer over dan vandaag. Zo schreef een vrouw dat ze in blijde verwachting 
was. Bij thuiskomst van de man kon het ventje al lopen. 
Maar er werd niet over alles geschreven. Een baggeraar die op het randje van de dood leefde vanwege 
een ernstige voedselvergiftiging, heeft zijn vrouw dat nooit laten weten. Wat zou het tenslotte geholpen 
hebben? Hij heeft het overigens overleefd.
Het meest opvallende is een kaart met de tekst: 'de groeten van Pa.' 
Nergens staat: 'ik hou van je'.
Welnee, waarom zou je, dat zei je in het dagelijks leven toch ook niet?
En wat moest je eigenlijk schrijven? Wat je beleefde, besprak je tenslotte met de mensen met wie je 
optrok.
Waren die vrouwen jaloers op elkaar?
Afgezien van elkaar de ogen uitsteken met fraaie kapsels en sieraden op de Kerkbuurt, viel dat in Sliedrecht 
wel mee.
Overzee lag dat anders.
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Vanaf de jaren zeventig mochten vrouwen met hun mannen mee. Ze werden dan ondergebracht in 
zogenaamde kampen, bijvoorbeeld in voormalig Perzië en Saudi Arabië. 
Letterlijk andere kost dan in Sliedrecht. 
De vrouwen woonden afgezonderd van de buitenwereld, met een hekwerk om de woningen heen.
En het ergste van alles: ze hadden helemaal niets om handen.
Het huishouden werd voor hen gedaan, hun eten gekookt.
Eén keer per week werden ze uit hun eenzaamheid verlost.
Dan kwam een busje en de vrouwen mochten een dagje de deur uit. Want zomaar in je eentje naar buiten 
was er niet bij in die landen. 
Werd een kind ziek, dan was het niet gepast dat een vrouw in haar eentje het kamp verliet voor een 
bezoek aan de dokter. Een creatieve vrouw heeft zich een keer als man verkleed om voor haar zieke kind 
medische hulp te krijgen.
Verder hadden deze vrouwen niet veel anders te doen dan elkaar constant in de gaten houden. Mijn man 
verdient meer dan de jouwe, mijn man is uitvoerder, en wat doet die van jou? Ik heb meer kleding, want 
mijn man is rijker.
Eenmaal terug in Sliedrecht, hadden de kinderen op school ook nog eens achterstand opgelopen.
Dan waren de vrouwen die in Sliedrecht achterbleven, misschien toch wel beter af.
Het was een zwaar bestaan, maar ze waren in ieder geval in hun eigen omgeving. Hun enige uitje was 
een wekelijks bezoek aan de kapper en daarna flaneren op de Kerkbuurt. Om hun zware bestaan een 
beetje te compenseren. 
Moeten we hen dat kwalijk nemen?  Nee toch?
Ik heb bewondering voor hen. Want zonder deze sterke vrouwen, die hun rug rechtten na iedere tegenslag, 
zouden hun mannen het niet gered hebben. 
Zonder hen zou Sliedrecht nu niet wereldwijd op de kaart staan.
Hoe het ook zij, de situatie werd voor iedereen anders met de grote baggerstaking van 1971. Baggeraars 
werden mondiger en wilden niet meer overgeleverd zijn aan de willekeur van de baas. Er waren geen 
voorzieningen voor ziekte en ongeval. Geen werk, geen eten, geen pensioen. Wereldwijd werd het 
materieel stilgelegd. Velen stapten over op een baan aan de wal.
Er wordt, zoals u weet, nog steeds gebaggerd over de hele wereld. Langdurige uitzendingen zijn echter 
van de baan. Het lange van huis zijn beperkt zich tot vier of zes weken.
Het is allemaal wat menselijker, wat draaglijker geworden. Oók voor de Sliedrechtse vrouwen van onze 
baggeraars.

Dames en heren,
Dit waren andere tijden.

Nu weer terug naar de onze.

Dank voor uw aandacht.
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Toen ik eind 2013 werd uitgenodigd om eens te 
komen praten bij het bestuur van de HVS was dat 
een deja-vu ervaring. Ik kwam in een kamer terecht 
waar twee oude buurjongens zaten, de broer van 
een schoolvriendje en iemand met wie ik in 1981 

 In de schijnwerper:       
Henk ‘t Jong

Geïnterviewd door Ina van ’t Verlaat en Piet Pols

even in de commissie genealogie  van de nieuw 
op te richten oudheidkundige vereniging zat. Ik 
had die mensen tussen de 30 en 50 jaar niet meer 
gezien. Het werd erg gezellig en het resultaat van 
het gesprek was dat ik als historisch adviseur bij 
de viering van 950 jaar Sliedrecht werd betrokken.
Natuurlijk was ik al meer in Sliedrecht geweest. 
Mijn ouders woonden tot 1988 in de Talmastraat, 
mijn moeder daarna tot 2008 in de Tuinfluiter 
en mijn tante, de laatste van haar generatie, 
in de Rembrandtlaan tot ze naar een Dordts 
verzorgingshuis ging. De A15 af en dan een stukje 
dijk (dat onherkenbaar veranderde sinds 1988) en 
dan bij de Rembrandtlaan eraf. Voor die tijd nam 
ik de Stationsweg-Thorbeckelaan-route. Maar 
dat  gaf me natuurlijk geen echt beeld van hoe 
mijn geboortedorp veranderde. Ik kwam er verder 
nooit, zelfs niet op wijlen het Baggerfestival. Tot ik 
in 2013 de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. 
Op een mooie zomerdag vertrok ik in korte broek 
en met een vest in mijn rugzakje (je weet het nooit 
met het weer in Nederland) met de fiets in de trein 
naar Giessendam en reed vanaf het station daar 
over de dijk terug naar Dordrecht. 
Ik herkende niet veel meer in het centrum van 
Giessendam, maar ik schrok behoorlijk van dat 
van Sliedrecht. Het was onherkenbaar veranderd. 
Ik herkende de Kerkbuurt niet meer terug. 

Kerkbuurt toen Kerkbuurt nu
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Bovendien stond er veel leeg. Dat laatste komt 
natuurlijk overal voor, maar waar waren de mooie 
bakstenen winkelgevels gebleven? Ik ben nog bij 
De Waard binnengelopen. Dat was een moderne 
boekenwinkel geworden, best smaakvol ingericht, 
en dat was door de gesprekken die ik met het 
personeel en de eigenaar had best leuk. Ik heb 
ook op een terras lekker geluncht bij een winkel 
die vroeger iets heel anders was. Maar ik was 
eigenlijk behoorlijk geschokt.

Toen ik in wijk C fietste kwam ik nog net iets 
tegen dat sinds 1969 hetzelfde was gebleven: het 
naambord van de firma Lasco. Ik heb dat toen 
ontworpen, net van de kunstacademie af. 
Ondanks dat de vrouw en zoon van de toenmalige 
eigenaar vonden dat hij veel te modern bezig was 
met zijn huisstijl, is het beeldmerk nog steeds 
in gebruik. In de verkeerde kleurencombinatie, 
weliswaar, maar daar ga ik niet moeilijk over doen.
Voor het geval de lezer nu denkt dat ik me nogal 
nostalgisch gedraag, wil ik eerlijk zeggen dat 
het meer mijn ogen dan mijn hart beroerde wat 
ik zag. Ik vond het vooral allemaal zo afgetakeld 
eruit zien. Heeft niemand ooit gezien wat voor 
dorpscentrum we vroeger hadden? Dat werd 
me nog extra duidelijk toen ik in het kader van 
Sliedrecht 950 lid werd van diverse Sliedrechtse 
Facebook pagina’s. De mooiste oude foto’s 
van huizen en gebouwen kwamen langs en 
niemand bleek te zien wat ik erin zag als je ze 
met nu vergelijkt: ik vind het een aantasting van 
het historisch dorpsgezicht. Ik zal de eerste zijn 
die beseft dat moderne mensen niet meer in de 
arbeidershuisjes passen en zelfs een jong stel wil 
in zijn dijkhuis wel een koekoek in het schuine 
dak om een wat ruimere slaapkamer te krijgen. 
Maar het is daarom niet minder jammer dat er 

zoveel verdwenen is dat nog wel ruim en degelijk 
gebouwd was.
Tegelijk realiseerde ik me dat ik eigenlijk weinig 
echte herinneringen aan Sliedrecht heb. Ik 
ben opgegroeid op wijk D en was daar best 
gelukkig. Veel vriendjes, een leuke school en 
volop speelgelegenheid. Dat veranderde toen ik 
in 1959 op m’n elfde, naar de Nieuwe Uitbreiding 
verhuisde. Ik kwam daar in de vijfde klas en 
anderhalf jaar later zat ik op de HBS in Dordrecht. 
Ik heb eigenlijk, zo realiseer ik me nu, weinig 
herinneringen aan die tijd. En na de HBS vertrok 
ik elke dag met de bus naar Rotterdam, naar de 
Academie voor Beeldende Kunsten. Daar lag mijn 
leven en mijn belangstelling. Bovendien werd 
ik steeds alternatiever. In 1970 was ik echt een 
hippie en na een lang verblijf aan de westkust van 
de USA in dat jaar, zag ik het niet meer zitten om 
in Sliedrecht te blijven. Ik was het daar ontgroeid.
 

Mijn vriendin en ik moesten na die reis van bijna 
vijf maanden weer naar ons ouderlijk huis. Daar 
hadden we geen zin meer in en we zochten iets 
om samen te gaan wonen. In  Sliedrecht waren 
er alleen dure nieuwbouwwoningen die we niet 
konden betalen en waar we bovendien geen zin 
in hadden. We hadden ook geen zin meer om 
uitgescholden te worden omdat we lang haar 
hadden en anders gekleed gingen. Of op blote 
voeten(ik)of zonder beha (zij) liepen. Het werd 
dus een dijkhuisje in Streefkerk. Maar omdat 
dat zo’n christelijk dorp was, moesten we wel 
trouwen voor we het huis kregen. Op een vrijdag 
in december 1970 deden we dat en verhuisden 
dezelfde dag nog naar Streefkerk. Overigens 
werden we daar vriendelijker behandeld dan in 
ons eigen dorp.
Het huwelijk hield geen stand en beiden 
verhuisden we naar Dordrecht, waar we nog 
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steeds goede vrienden zijn. Ik ontmoette er ook 
mijn tweede vrouw, Pauline, en trouwde met haar 
in 1979. Inmiddels hebben we twee zoons, die 
inmiddels ook beiden een vrouw en kinderen 
hebben. Ik werd een echte Dordtenaar en als ik wil 
spreek ik plat Dordts. Maar er bleef toch altijd een 
soort verbindingsdraadje met mijn geboortedorp. 
Dat kwam ook omdat ik al in 1971 begon met 

het nazoeken van mijn familie. De ’t Jongen zijn 
een oud Sliedrechts geslacht dat al in de 16e 
eeuw daar woonde en er ook grondbezit had. 
Dat raakten ze in de 17e eeuw weliswaar kwijt en 
rond 1700 was het een heel gewone, zelfs arme  
arbeidersfamilie die in de biezen en het rijshout 
zat en viste en peurde in de Biesbosch. Vanaf die 
tijd heetten ze ook echt ’t Jong. 

Daarnaast had ik als jongetje al gehoord van 
oude ooms dat er in de buurt van D 85, waar ik 
toen woonde, een kasteel had gestaan, dat er een 
herberg was geweest en dat er iets met de Dordtse 
tol werd gedaan. Via mijn toenmalige beroep van 
heraldisch tekenaar kwam ik toevallig in deeltijd 
te werken bij het Dordtse gemeentearchief en 
kon ik zowel mijn familie als de geschiedenis van 
Sliedrecht verder nazoeken. Na veel onderzoek 
kwam ik er tegen 2000 echter achter dat ik in 
die herberg, De Engel, had gewoond, dat dat 
huis oorspronkelijk een buitenhuis van een 
rijke Dordtenaar was en dat bij ons in de stoep 
het middeleeuwse tolhuis, een echt kasteel, 
Niemandvriend had gestaan. De locatie is nu, 
door mijn toedoen, beschermd archeologisch 
gebied. En hij is opgenomen in het Nationale 
Kastelenlexikon.
Naast grafisch ontwerper en illustrator, waar ik 
op de academie voor gestudeerd had, werd 
ik achtereenvolgens striptekenaar, heraldisch 
tekenaar, educatief ambtenaar in deeltijd op 
het archief, automatiseringsdeskundige bij 
de Dordtse dienst Kunsten, adviseur en later 
coördinator middeleeuwen bij Archeon, waarna 
ik in 1996 met mijn vrouw een eigen historisch 
adviesbureau begon. De frustratie over de weinige 

waardering die je krijgt in dat vak als je geen 
letters voor je naam hebt staan, dreef me naar 
een studie geschiedenis in Leiden (2003-2009) 
die ik met uitstekend gevolg afmaakte. Sindsdien 
ben ik voornamelijk historicus, met als specialiteit 
de middeleeuwen. Ik heb als adviseur tientallen 
gemeenten van informatie en entertainers  
voorzien als ze een jubileum vierden en heb dat 
ook gedaan in Sliedrecht in 2014-2015. Dat is 
uitstekend bevallen. De mensen met wie ik in mijn 
geboortedorp samenwerkte waren echt geweldig 
en ze kregen door hun lokale netwerk alles zeer 
snel voor elkaar.
Ik vrees echter dat  Sliedrecht zelf me niet meer 
past. Ik ben er te lang weg om nog een band met 
het dorp te hebben, behalve misschien met de 
historie ervan en met de mensen met wie ik in 
het jubileumjaar te maken had. Ik heb daarom 
gemengde gevoelens over mijn geboortedorp. 
Aan de ene kant een nostalgisch gevoel over 
het oude wijk D, aan de andere kant een soort 
ongemakkelijk  schuren over hoe lelijk het centrum 
is geworden. Ik vind dat soms best jammer; het 
blijft mijn geboortedorp, maar ik moet toch steeds 
denken aan dat liedje ‘Het tuinpad van mijn vader’: 
de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me 
wat melancholiek.

Voor- en achterzijde van de woning D 85
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