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Van de voorzitter

Er luidt een uitspraak 'Wie niet in de geschiedenis graaft en hem niet kent, is gedoemd haar te herhalen.'
Deze gedachten kwam bij mij op toen ik bovenstaand beeldje in het gras zag.
Sliedrecht kent een rijke geschiedenis, mooie perioden maar ook bange jaren, zoals de 2e wereldoorlog.
Zoals beloofd hebben wij er in de afgelopen maand april een avond aan gewijd. Velen met ons hebben 
de indringende verhalen van Gerrit Venis, Anja vd Starre en Ad v Liempt gehoord.
Ad wil overigens nog eens bij ons terugkomen met verhalen van de na-oorlogse jaren ( nog te goed dus) 

Onze mei excursie naar de Biesbosch en de boottocht sloot ook enigszins aan op het bovenstaande.
Op de boot vertelde boswachter Jacques van der Neut over de natuur en het leven in de Biesbosch.  
In het museum gaf een film mooi beeld hoe destijds de crossers door de wateren naar het vrije Drimme-
len voeren. Al met al werd het een mooie dag.

Deze juli uitgave is weer goed gevuld met verschillende gebeurtenissen.   
Zo beginnen we met een verhaal van Leen Lagewaard over de scheepswerf Van Rees, en er is een reactie 
op een vorig artikel over het Sliedrechtse Station.

De HVS schrijft zelf ook over een aantal onderwerpen, met name de afdeling dialect laat van zich horen.
We zijn attent gemaakt op een in de jaren 60 gehouden illegale discotheek, waar bezoekers van heinde 
en ver naar toe kwamen.
Vindt u deze tijd duur? Piets Kraayeveld vertelt ons wat het vroeger kostte.
Wie kent de vele buurtverenigingen nog die vaak ook reisjes organiseerden?
Over verenigingen gesproken: Kent u het nog 'Sport Staalt Spieren'? U leest over het ontstaan ervan.
Natuurlijk mag ook een stukje kerkgeschiedenis niet ontbreken, al jaren door Jan v Leeuwen verzorgd.

In de schijnwerper deze keer de bekende familie Vermaas. 
Gerrit Venis heeft het verhaal over het Joodse gezin Kleinkramer nog eens op papier gezet.
Zij waren een van de gezinnen die in de oorlog opgepakt en weggevoerd zijn.

Wij hopen dat u weer veel plezier beleeft aan het lezen van dit Periodiek en onze onderwerpen kunt 
waarderen. 
Namens de redactie doen we hierbij ook de oproep om toch vooral verhalen en/of stukjes aan te leveren.  
Tenslotte nog een tip: nodig eens een vriend of familielid uit om een door de HVS georganiseerde rond-
wandeling mee te maken. Ze zijn zeer leerzaam en fungeren als een soort inburgering voor gevorderden.

Peter Bons
Voorzitter
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Herinnering aan Scheepswerf van Rees
Onderstaand verhaal leverde Leen Lagewaard in als reactie op de foto op de 

vooromslag van het vorige Periodiek.

In 1954 lag er een baggermolen  voor de wal voor groot onderhoud. De naam van de molen op de foto 
weet ik niet meer.     
Er kwam een drijvende bok om de baggeremmers van de ladder te halen. Maar er ging iets mis en er 
verdween een emmer met 2 of 3 schalmen onder water. Er werd een werkbakje boven gevaren en Jan 
Koppelaar, de hellingbaas, peilde met een pikhaak de plaats af waar de baggeremmer verdwenen was.
“Jij kan toch goed zwemmen” zei iemand tegen mij? “O ,ik duik ze wel even op” zei ik. Werkschoenen, 
overall en bovenkleren uit en in mijn onderbroek met een touw om mijn middel en een stalen strop in mijn 
hand  ging ik het klaar gezette trapje af. Langs de pikhaak van Jan naar beneden. Op de tast onder water 
vond ik een gat, haalde de strop er doorheen en proestend kwam ik weer boven water.
De bokkeschipper liet het hijsblok zakken, de strop werd aan de haak gepikt en de last werd uit het water 
gehesen. En de emmers met de schalmen konden op de wal gezet gezet worden. Ik kreeg een droge 
onderbroek uit de EHBO kast, kleedde me aan en ging weer aan het werk. 
Zo ging dat in 1954. 
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Periodiek december 2015: 
1. Op blz. 42 staat te lezen: 
"In 1992 werd de lijn geëlektrificeerd met ...." 
Hiermede is niet duidelijk of de spoorlijn toen 
al geëlektrificeerd was, of dat er in dat jaar  een 
aanvang mee gemaakt werd. Het feit dat niet 
genoemd wordt is, dat de eerste  elektrische 
personentreinen op 31 mei 1992 over dit baan-
vak reden. Dit alles is nog  verwarrender door 
de foto op blz. 48, waarop een bovenleiding te 
zien is met als datum  23 februari 1990, eveneens 
zonder te verklaren dat dit deel van het traject 
reeds gereed  was (of genoemde datum moet 
onjuist zijn). Wetende uit een artikel in het  Refor-
matorisch  Dagblad d.d. 8 februari 1989, waarin 
te lezen staat, dat de NS directie  heeft besloten 
de lijn Dordrecht-Geldermalsen te elektrificeren.                                         
2. Verder wordt op blz. 42 gesproken over drie 
aanlegsteigers van de Fop Smit veerdienst,  waar-
bij de vierde, n.l. die van de "Uitbreiding" vergeten 
is, zij het dat deze later is aangelegd dan de hier 
genoemde drie.                                                                                                            
3. Op blz. 43 staat vermeld in de tekst: "A.W. de 
Landgraafstraat (vroeger Dijkstraat geheten)...." 
Doch de A.W. de Landgraafstraat bestond vroe-
ger uit twee straten in elkaars verlengde, n.l. Dijk-
straat, resp. Brugstraat.  
    
Periodiek juli 2016:
4. Op blz. 11 wordt verteld dat op de Stationsweg 
ca. 20 cm water stond, wat ik betwijfel,  daar er 
met roeiboten over de Stationsweg gevaren werd. 
Zelf in mijn jeugd achteraan de  Stationsweg 
gewoond hebbende dacht ik mij te herinneren 
dat het water in ons huis tot aan de vensterbank 
stond. Daarom een getuige uit die tijd geraad-
pleegd, die verklaarde  getracht te hebben met 
zijn fiets bij hun huis, eveneens achteraan de Sta-
tionsweg gelegen te geraken. Doch halverwege 
de Stationsweg, ter hoogte van bakker Raveste-
ijn, reikte het water al tot de naaf van zijn fiets en 
zag van verder doorrijden af. Overigens weet hij 
nog te melden dat het water in hun woning ca. 
1 meter hoog had gestaan, daarbij bedenkende 

Reactie op het artikel “Het Sliedrechtse station”
Wim van den Heerik

Zonder verder iets af te willen doen aan de artikelen betreffende “Het Sliedrechtse station”, verschenen 
in de periodieken december 2015 en juli 2016, zou ik hierbij de volgende opmerkingen willen maken.

dat dit het diepste punt van de Stationsweg is. 
Een tweede getuige van de watersnood vertelde, 
dat in hun woning even ten zuiden van het viaduct 
het water tot net onder het tafelblad had gestaan.
5. Tevens op blz. 11 wordt vermeld dat de lucht-
foto van het station zou dateren van 1 februari 
1953, waarop een stoomlocomotief en onder de 
overkapping een dieseltrein te zien zijn. Dit kan 
onmogelijk het geval zijn, daar de spoorbanen op 
het traject Dordrecht- Baanhoek en Sliedrecht-
Giessendam verzakt waren en dus het station 
niet bereikbaar kan zijn geweest, derhalve moet 
deze foto van later datum zijn. Op 5 februari 1953 
werd het treinverkeer tussen Dordrecht en Baan-
hoek hervat, daar de verzakkingen op dit deel van 
de spoorbaan reeds hersteld waren. Interessant 
hierbij is te vermelden dat de trein vanaf Baan-
hoek zonder passagiers verder reed naar het sta-
tion van Sliedrecht  om daar te kunnen rangeren, 
wat mogelijk was, gezien het station niet onder 
water stond. Dit was nodig omdat de locomotief 
altijd trekkend, hetzij vooruit of achteruit rijdende 
aan de wagons gekoppeld moet zijn in verband 
met het uitzicht van de machinist.
6. In tegenstelling tot het vermelde in het artikel 
dat het treinverkeer ten oosten van Sliedrecht zou 
zijn hervat op 23 februari, verklaren meerdere 
bronnen dat dit plaats vond op 19 februari 1953. 
Waarschijnlijk dateert de hiervoor genoemde foto 
van na deze datum. 
7. Voor de verklaring dat er voor de oorlog reeds 
dieseltreinen langs Sliedrecht reden, heb ik geen 
bronnen kunnen vinden. Wel wordt in het week-
blad "De Merwebode" een drietal keren gewag 
gemaakt van het voornemen door de Neder-
landse Spoorwegen om dieseltreinen in te zetten 
op het traject Dordrecht-Geldermalsen. Doch 
even zo vele keren vindt dit geen doorgang.
Dat zoals de foto op blz. 13 een dieseltrein op 
het station van Sliedrecht weergeeft d.d. juli 1940, 
komt overeen met een bericht in genoemde krant 
d.d. 12 juli 1940 waarin te lezen staat:
"Sinds vorige week zijn de stoomtreinen die op 
het traject Lent-Sliedrecht rijden, vervangen door 
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dieseltreinen. Deze verandering is genomen om 
het rangeren der locomotieven te voorkomen. 
Velen hebben voor het eerst deze fraaie treinstel-
len gezien."
Doch al spoedig daarop lezen we in "De Merwe-
bode" d.d. 16 augustus 1940, het volgende:
"Sinds gisteren zijn de dieseltreinen welke loopen 
op het traject Lent-Sliedrecht, weder vervangen 
door stoomtreinen."
8. Tevens doet het artikel voorkomen, dat er sinds 
1940 geen stoomtreinen meer gereden zouden 
hebben, echter de foto van het treinongeluk op 
blz. 10 doet anders bewijzen, evenals latere kran-
tenberichten. Verder zou ik hieraan toe willen 
voegen dat met ingang van 17 september 1945 de 
eerste treinen weer tot Sliedrecht reden, wegens 
de vernielde Baanhoek-spoorbrug was nog geen 
treinverkeer met Dordrecht mogelijk. De aanvan-
kelijk hiervoor ingezette dieseltreinen werden op 
3 mei 1947 weer vervangen door stoomtreinen.

Uiteindelijk werd na een wisselende en gelijk-
tijdige inzet van diesel- en stoomtreinen op het 
traject Dordrecht-Geldermalsen op 21 mei 1955 
afscheid genomen van de stoompersonentrei-
nen. Overigens liep het goederenvervoer met 
stoomlocomotieven nog door tot 28 september 
1957.

Bronnen:
De Merwebode 1934-1941
De Merwestreek 1945-1955
De Partisaan 20-9-1945
www. Wikipedia
Honderd jaar boemelen, door D.J. de Jong, 
uitg. Hist. Ver. Hardinxveld-Giessendam, 1985
Watersnood in Sliedrecht, 
door onbekende schrijver, uitg. A. van Wijngaarden
P. Pols en C. Boer

Historische informatie over de 
Historische Vereniging Sliedrecht

Onze Historische Vereniging bestaat al meer dan 35 jaar. In al die jaren hebben we 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 het 
inzien in ‘Het Onderhuys’.
HET ONDERHUYS  is het inloop-informatiecentrum van de Historische Vereniging Sliedrecht op het 
adres Kerkbuurt 243c. Elke woensdagmiddag is het geopend van 2 tot 4 uur. Er zijn altijd mensen aanwe-
zig die u graag helpen bij het opzoeken van oude foto’s, oude ansichtkaarten, uw voorouders of andere 
historische informatie. Ook is daar een uitleenbibliotheek van boeken over de historie van Sliedrecht.
Op de website www.historie-sliedrecht.nl staat een schat aan informatie over Sliedrechts historie. Deze 
website wordt wekelijks bijgehouden en vernieuwd.
Wie een oude foto of ansichtkaart van Sliedrecht zoekt, kan er op de site zo’n 3000 vinden. Er staat ook 
een zoekfunctie bij voor onderwerpen, zodat u gemakkelijk de gewenste foto’s kunt vinden.
 Heel veel van wat de Werkgroep Dialect heeft uitgegeven aan geschreven-, gesproken-, of gezongen 
dialect is te vinden op de website.
Wie op zoek is naar genealogie, kan een schat aan vooroudergegevens vinden op de uitstekende web-
site van Jonnie en Fred Stuij: www.genealogie-alblasserwaard.nl  (geliëerd aan de HVS) . Deze website 
is gratis en je kunt er heel gemakkelijk familierelaties mee vinden.
Bebouwing: op onze website kunt u onder het kopje ‘bebouwing en bewoning’ vinden wie waar gewoond 
heeft tussen ca. 1914 en ca. 1960 langs de Sliedrechtse dijk. Tevens staat ook op de website een door 
studenten uitgevoerd onderzoek uit 2009 naar een aantal karakteristieke zaken tussen de spoorbrug 
en de Wiel. Voor de echte historisch geinteresseerden onder ons is er ook een kadastrale kaart van de 
Sliedrechtse dijk tussen 1825 en 1864 op de site gezet.



“Over . . . Sliedrecht” Juli 2017

5

 Voorwaarden/Reglement bij deelname excursies 
Historische Vereniging Sliedrecht                    

1. De deelnemer is een valide persoon. 

2. De deelnemer dient zelf een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten
    indien dit door de deelnemer wenselijk of noodzakelijk wordt geacht. 
    De Historische Vereniging Sliedrecht, hierna te noemen HVS, stelt het 
    afsluiten van een dergelijke verzekering niet verplicht. 

3. De HVS maakt vooraf bekend de datum van inschrijven voor een excursie;
    de datum waarop de inschrijving sluit en de datum waarop de excursie
    zal plaatsvinden.

4. Tegelijk met de bekendmaking van een excursie wordt door de HVS het
    minimum aantal deelnemers vermeld om een excursie te kunnen uitvoeren. 

5. De HVS maakt direct na de sluitingsdatum van inschrijven bekend aan de deelnemers
    of het minimum aantal deelnemers die hebben ingeschreven is bereikt om de
    excursie te kunnen uitvoeren.

6. Bij het doorgaan van de excursie dienen de deelnemers die hebben
    ingeschreven binnen één week de vooraf bekend gemaakte deelnemerskosten
    per bank te voldoen. Deelnemers ontvangen hiervan persoonlijk bericht.

7. Omdat de HVS vooraf de kosten van een excursie dient te betalen, kunnen
    aan de deelnemers, indien zij moeten afzeggen, vanaf veertien kalenderdagen 
    die voorafgaan aan de excursiedatum geen deelnemerskosten worden terugbetaald. 

Deze Voorwaarden/Reglement zijn bekend gemaakt in de jaarvergadering van de Historische Vereniging 
Sliedrecht op 23 februari 2017 en zullen worden gepubliceerd in het eerstvolgend periodiek van de HVS. 
Bij aankondiging van een excursie zullen de Voorwaarden/Reglement worden toegestuurd. 
Zonder tegenbericht worden de leden van de HVS en/of introducees geacht in te stemmen met deze 
Voorwaarden/Reglement excursies HVS.

Sliedrecht, 23 februari 2017
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Er wordt tegenwoordig  praat gemaakt over ille-
gale drankketen, waar de jeugd samen komt om 
met elkaar wat drank te nuttigen, te praten en 
naar muziek luistert.

Maar er bestond eind jaren 60, begin jaren 70 van 
de vorige eeuw al een illegale discotheek in Slie-
drecht. Deze was gevestigd op het adres A 370, 
thans Rivierdijk 212, boven de voormalige rijwiel-
zaak van Wim van der Vlies, die hier tot 1966 was 
gevestigd; in de volksmond noemden we deze 
ruimte ‘de zolder’ of ‘t paaltje.
Het pand is na 1966 door schildersbedrijf Den 
Breejen als werkplaats in gebruik genomen.
In eerste instantie werd de zolder gebruikt om te 
tafeltennissen, er stond een tafel en er werden 
onderlinge wedstrijden gehouden. John den 
Breejen was de beste speler.
Het was zijn idee om van lieverlee deze ruimte tot 
discotheek om te bouwen.

Een illegale discotheek
Dirk de Waardt, Arie Boer en John den Breejen

Met vrienden en vriendinnen werd dit ter hand 
genomen. Er werden een bar, tafels, banken met 
kussens, die op locatie met een naaimachine 
gemaakt werden net als de kussens voor de  
krukken enz. 

De wanden werden met wilgenhout van de Band-
wurf, die iets verderop zat, aangekleed.
Maar dit hout moest worden geschild en op maat 
gezaagd worden, een hels karwei.

Aan het plafond hingen zogenaamde camou-
fl agenetten. De verlichting bestond uit diverse 
lampen, o.a. ankerlichten en een karrewiel met 
lampjes erin zorgde voor een sfeervolle ruimte.
De oppervlakte was ca. 35 m2 en de stahoogte 
was ca. 2,50 m.
Als verwarming stond er een oliekachel. Een WC 
was er niet, maar aan de achterzijde stroomde 
het water van het Zaaigat, dus . . .

De fi etsenzaak van 
Wim van der Vlies

De wanden, gemaakt van geschild wilgenhout 
met bank en aan het  plafond het karrewiel
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Voor de muziek hadden we 2 draaitafels, een 
cassetterecorder, versterkers en microfoons. Arie 
Boer was goed in de elektronica en bouwde een 
mengpaneel, een lichtorgel en een dimmer. Het 
was erg professioneel en menig legaal café kon 
er een puntje aan zuigen.
De singles, die er gedraaid
werden, waren in die tijd van de Beatles, Bee Gees, 
Archides, de Stones, Golden Earing, Deep Purple, 
Mud, Zager&Evans, Mungo Jerry, Earth&Fire, 
Santana, Neil Diamond, Shockingblue, D.C. 
Lewis, Black Sabbath, The Cats, Blood Sweath 
& Tears, Simon&Carfunkel, Tee Set, The Who, 
Led Zeppelin, Pink Floyd, Ekseption, Ike&Tina 
Turner, The Sweet, Rod Stuart, The Doors, Gil-
bert O’Sullivan, Christie, Donavan, Sandy Coast, 
Middle of the Road, CCR, The Doobie Brothers 
en nog vele andere bands; vooral veel slijpnum-
mers (vandaar de dimmer) o.a. ‘Du’ Peter Maffay, 
Need your love so bad, ‘Fleetwood Mac’, Sealed 
with a kiss, ‘Bobby Vinton’.

De discotheek was doordeweeks ‘s avonds altijd 
open. Vrijdagavond was de fuifavond en dan was 
het volle bak, dan waren er vaak zo’n 40 tot 50 
gasten binnen. 

De bezoekers kwamen 
overal uit de omgeving 
vandaan, zelfs uit Bra-
bant en Limburg. Deze 
fuiven duurden tot in de 
late uurtjes.
Zaterdag- en zondag-
avond was de tent 
gesloten, want de vaste 
kern ging dan stappen 
in Gorkum. Dat was in 
die tijd een echte uit-
gaansstad. Ook werd 
vaak op zondag ‘De 
Boemerang’ bezocht.
De leiding van de dis-
cotheek was in handen 
van een 5-tal mensen. 
Deze hielden een goed 
deurbeleid (toen al!) 
om narigheid te voorko-
men. 
Het vervoermiddel in 
die tijd was de brom-
fi ets; die stonden achter 
geparkeerd zodat er 
geen overlast was op 
de dijk.

Koffi e werd er niet geschonken. Bier en frisdrank 
waren favoriet; dit werd gekocht bij kruidenier 
Brand, die een paar huizen verderop zat. 

De bar in de discotheek
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Voor bier en frisdrank moest een klein bedrag 
betaald worden want van de winst werden sin-
gles en andere dingen gekocht.
Er werd veel gekaart, vooral zwikken en klaverjas-
sen. Wat roken betreft was Samson shag favoriet.
Een drank- en rookverbod, daar had niemand 
van gehoord (lekker simpel). Het was daarom zo 
bijzonder dat er nooit brand is uitgebroken, dit 
gezien de camouflagenetten en vloerbedekking 
en omdat onder, in de werkplaats van schilders-
bedrijf Den Breejen, met verf gespoten werd en 
de dampen trokken vervolgens naar boven, naar 
onze ruimte, waar gerookt werd.

Oud jaar was altijd een topdag tot 's avonds toe 
en dat werd gevierd met een buffet en drank; de 
muziek draaide op volle toeren, want alle singles 
van de top 100 waren in het bezit van de disco-
theek; kerst werd er ook vaak gevierd.

Rond 1975 was het einde van de discotheek want 
velen van de leiding gingen in die tijd verloven 
en trouwen, maar ook kwamen er links en rechts 
legale discotheken.
Ondanks de illegaliteit hebben de buurt en de 
politie de discotheek gedoogd en er was nooit 
overlast.
Wij hebben het met elkaar nog vaak over die 
schitterende tijd, zeker toen we nog dachten dat 
het nooit over zou gaan!

Tot slot: we zijn de heer den Breejen sr. nog 
steeds dankbaar dat hij die bovenruimte beschik-
baar wilde stellen waar we hier, in onze eigen dis-
cotheek, veel bezoekers een plezier mee hebben 
gedaan.

Hieronder vindt u de Top Veertig uit het jaar 1969:
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Kenmerken van het Sliedrechts dialect
werkgroep dialect

Eerst even een breed verspreid misverstand rechtzetten:
Dialect is geen slordige verbastering van het Standaard Nederlands (SN). Het is bijna andersom. Het 
Standaard Nederlands is pas in de 16e eeuw door taalkundigen geconstrueerd omdat er toen behoefte 
was aan een eenheidstaal voor regeringsdocumenten en de Bijbelvertaling. Dialecten zijn de oorspron-
kelijke en authentieke taalvormen van ons land. 
Dialect is veel meer dan ‘plat praote’ Het is een rijk cultuurhistorisch taalfenomeen.
Ons Sliedrechts dialect heeft een eigen woordenschat, eigen spreekwoorden, een eigen grammatica en 
eigen typische zinsbouw. Hieronder meer daarover.

1. Een eigen woordenschat
Het Sliedrechts heeft veel woorden die u tevergeefs in de Van Dale zult zoeken. 
Zoals bijvoorbeeld: Deemstig = nevelig, heiig; Jôôke = jachtig werken; Gaerze = rennen.

2. Een andere woordenschat
Het lijken herkenbare woorden, maar ze hebben in het Sliedrechts een andere betekenis.
Zoals bijvoorbeeld:
Hekse = binnenkant van het kniegewrich/knieholte; Vaareke = stoffer;  
Bosse = een schatting maken; Laerze = veel drinken.

3. Spreekwoorden en zegswijzen
Enkele voorbeelden:
Het mot eerst warre wil’t rééje = Pas als de boel behoorlijk in het honderd gelopen is, komt er klaarheid.
De lucht veraaremoeit = Er komen steeds meer donkere wolken opzetten.
Ze wier met blek en vaareke naegetrommeld = Men was blij dat ze ophoepelde.
De zon schijnt ‘n pit in de grond = Felle zonneschijn.
Om krôôsies gaon = Kapot gaan.
Hij ziet de lucht voor kemijne kaes aan = Hij is helemaal in de war.
Een verhaol deur een laokense bril bekijke = Met een korreltje zout nemen

4. Grammatica
Ons dialect kent strenge grammaticale regels die door iedere dialectspreker, zonder dat men het  zich 
bewust is, moeiteloos toegepast worden.
Naamvallen:
De oude naamvalsvormen -e-  of -s- zijn in het Sliedrechts nog volop in gebruik. 
We geve Wimme een boek en Annies een bos blomme (meewerkend voorwerp, 3e naamval).
Hè jij gistere Moeders en Janne nog gezien? (lijdend voorwerp, 4e naamval).
Pseudo-dialectsprekers zeggen soms: Moeders zat lekker TV te kijke. Dat is helemaal fout. ‘Moeder’ is 
hier onderwerp, dus 1e naamval. Dan komt er nooit een -s- achter. Goede dialectsprekers zullen deze 
fout nooit maken.
Maar ook: 

Is dat sleepbôôtjie van Vollekere of van Prinsies?  
‘Naer voorene met dien bal. ‘brulde d’n trainer.
Ze liep van bovene naer beneejene.
Dà’s Janne pet. Miene jas.  
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Verkleinwoorden:
Verkleinwoorden in dialect zijn geen slordige verbastering van het Nederlands zoals sommigen wel 
menen. Integendeel! Het zijn heel typerende taalvormen, die strakke taalkundige regels volgen. Het Slie-
drechts heeft  een aantal verkleiningsuitgangen die verschillen van het Standaard Nederlands. Hierna 
volgen ze:
 kje = ksie : koeksie, haeringksie.  
 tje = chie : sleechie, mouwchie, CD’chie, ballechie.
 tje = echie : hielechie, trulechie, wielechie.
 dje = jchie : brôôjchie, draejchie    
 je = ie : putjie, bezempie, jaertie.
Meervoudsvormen:
De meervouds -n- valt gewoonlijk weg.
Maar mooier zijn meervoudsvormen zoals: Wà voor aaier (eieren) wil jij? Wittes of bruines? 
en: Die kaainder (kinderen) wille gêên klaaine aerepel (aardappels), maor grôôtes.

5. Typische eigen zinsbouw
Een voorbeeld: Mijn Tante Annie kwam in Rotterdam bij de orthopeed omdat ze zoveel last had van een 
zere knie. De dokter vroeg hoe dat zo gekomen was. Daarop antwoordde Tante Annie: ‘Ja dokter, ik ben 
gaon legge vaalle over een taksie’. Het heeft even geduurd voor de dokter begreep wat er gebeurd was. 
Zo zijn er nog meer typische taalvormen in ons dialect. We hopen er in een volgende periodiek op terug 
te komen. Als u er meer kent, laat het ons weten.

6. De klinkers
Kinderen die goed Sliedrechts spraken, hadden een voorsprong bij het taalonderwijs. Zij hadden geen 
enkel probleem met het verschil tussen: -auw- en -ou- of met -ei- of -ij- (lange of korte ei-ij). De -auw- is in 
het Sliedrechts -aauw-, met een lange -aa- klank. Bijvoorbeeld: blaauw, gaauw, kaauwe, maauwe, raauw. 
De -ou- blijft als de Standaard Nederlandse -ou- uitgesproken. Bijvoorbeeld: hout, koud, mouw, nou, 
stout of zout.
Een soortgelijk klankverschil doet zich voor bij de -ei- en -ij-. In het Sliedrechts klinkt -ei- als -aai-, dus 
ook met lange -aa- klank. Bijvoorbeeld: braaie (breien), haai (hei), klaainighaaid, maaid (meid), vriendelijk-
haaid. De Sliedrechtse -ij- ligt dicht bij de Nederlandse uitspraak. De kindertjes schreven dus moeiteloos: 
blij, dijk, fijn, strijkijzer, wijnazijn, zwijn.
Ook de oude spelling van één of twee -(o)o-’s was voor een vroegere generatie geen probleem op 
school. Als je in het Sliedrechts een -ôô- uitsprak (zoals die in hoor, koor, door klinkt), bijvoorbeeld bij 
woorden als: bôôte, grôôte, kôôle (kolen, groente), pôôte (poten, voeten) of slôôte (sloten,watergang) en 
dan schreef je automatisch: booten, groote, koolen, pooten en slooten.
Hoorde je in het Sliedrechts echter een open -oo- klank, zoals in: kole (steen)kolen, ope (open), slote 
(sloten, meervoud van slot), gezope of gebroke, dan schreef je een enkele -o-, zoals later de algemene 
spelling werd.
Bovengenoemde verschillen in uitspraak gaan terug op oudere klankverschillen, voordat ze in Nederland 
zijn gaan samenvallen tot n klank.
Maar het Sliedrechts heeft ook nog een aantal andere klanken. Denk maar eens aan de -aa- . Bijvoor-
beeld in de zin: Vraeg is aan Aorie Baers hoe laet het lêêg waoter is in de haove. Of wat dacht u van de 
-ee- : In t begin van de week zette moeder het vuilst was goed in de wêêk. Of woorden als: waarek, kaarek, 
boi (bui) en kroiwaoge. Er is een rijke verscheidenheid aan klinkers in het Sliedrechts dialect.

Wie meer over het Sliedrechts dialect wil weten, kan het één en ander nalezen op onze 
website: http://www.historie-sliedrecht.nl  --> Dialect.
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Een eigen woordenschat

Historische taal 1

Het Sliedrechts is veel ouder dan het Standaard Nederlands. Het heeft heel wat eigen woorden die je 
tevergeefs in de Van Dale zult zoeken. Hieronder staan er een aantal. Allemaal met een voorbeeldzin 
erbij . Oudere dorpsgenoten zullen er best veel herkennen. Jammer eigenlijk dat ze in de vergetelheid 
geraken.

Aaremenere - klagerig zeuren 
Wat zit jie toch te aaremenere over die paor rotcente?

Aflaetjie - aanbouwsel aan de achterzijde van een stoepwoning 
As ie je maaisie thuisbroch, moch ie as ‘t regende wel is in ‘t aflaetjie staon.

Alleevel - altijd,toch 
Aoi, ‘k ben ‘t spoegzat, ‘t is alleevel ‘t zellefde mè- jou.

Aoi - WC
‘k Mot eerst nog rap naer d ‘n aoi, want ik doet ‘t bekant ì m’n broek.

Bandwette - wilgentakken schillen (wit maken door ze te schillen)
‘s Zeumers waarekt ie in de baggerij, mor as tie d’r uitgevrore is, gaot ie bandwette in d’n hoepschuur.

Naer de barrebieze - onbruikbaar geworden of kapot
Omdà je mè je nijge kop nie rustig aan kan doen, is nou ‘t mellekkannechie omgevaalle en naer de bar-
rebieze, sufferd.

Begaai - rompslomp 
Wat ‘n begaai maoke ze bij de gemêênte, voordà je ‘n vergunning het om ‘n schuurtie te magge bouwe.

Behaaimst - heimelijk 
Opoe Odderjonnao mot jie overal mee hellepe, mor mê geldzaoke is ze aareg behaaimst.

Bennechie - mandje van biezen of houtspanen. 
Hè je ok gezien dà Mientjie ‘n nieuw bennechie het?

Beslachte - lijken op
Hij beslacht z’n vaoder, ‘t is net z‘n kort dik proppie.

Bezènde - grote hoeveelheid. 
Bassie, doet de horre is in de raomde, d’r zitte ‘n bezènde meezike bij ‘t bôômpie.

‘n Klaauwchie biggels - een handvol grind 
Om Maorigchies te laete schrikke gooide de jonges zô nou en dan ‘n klaauwchie biggels op ‘t ijzere dak 
van ‘t aflaetjie.

Bikkesement - etenswaar 
We mosse gaon schofte, toe vroeg Jaonus: “Waer is m’n bikkesement?” Toe zee Klaos: “Dat leet in de 
kont van ‘t aoksie, onder je jak.”

Bizze - ongedurig heen en weer lopen 
Schaai t’r toch is uit mè dà bizze, gaot assieblieft zitte, ze komme je heus wel haole.
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Het reisje van Ome Jan
Na de oorlog werden de buurtverenigingen opge-
richt. Wat het eigenlijk allemaal voor doel had 
weet ik niet zo precies. Het was waarschijnlijk de 
grote behoefte aan saamhorigheid en de vreugde 
om gezamenlijk de vrijheid te vieren. Er werd dan 
ook door de rondbekker bekend gemaakt dat er 
een optocht gehouden zou worden op zaterdag-
middag. Een paar mensen liepen met vlaggen 
voorop en iedereen stapte daar dan achteraan. 
De kinderen van Buurtvereniging Juliana werden 
gevraagd allemaal een witte baret te dragen, 
gemaakt van wit katoen. Daar kon je dan bij schil-
der Jan van Wijnen allemaal met menie een ‘J’ op 
laten stempelen. 

Ik weet nog dat ze op een keer een feest hadden 
georganiseerd in een weiland naast de Boslaan. 
Er was blijkbaar iemand die nog een oude gram-
mofoon had en platen van voor de oorlog met 

veel marsmuziek en liedjes als Sarie Marijs en 
Jan zoekt een meisje. Ook werden er oude volks-
spelen gedaan zoals sprietlopen en kuipsteken. 
Voor de kinderen was er een wipwap en vlagge-

Buurtclubs: Hoe het vroeger was
Verhalen die leuk zijn om voor het nageslacht te bewaren. Laat ze niet verloren gaan!

Interview door Ina van ‘t Verlaat

tjes steken in een stoof. Dat was dan een groot 
feest en iedereen deed mee.
De buurtclubs ‘Irene’ en ‘Tot ons genoegen’ 
hebben eens een groot openlucht toneelstuk 
opgevoerd. Ik denk dat er wel zo’n dertig tot veer-
tig paarden aan mee deden. Het was een groot 
historisch verhaal met soldaten en edelen. Een 
ruiterclub was er toen nog niet, maar ik denk dat 
iedere boer z’n paard wel uitgeleend had. Om 
19.00 uur vertrok de stoet met paarden en hun 
berijders, met muziek voorop, vanaf de witte brug 
bij de Kaai naar het feestterrein bij de Oosterbrug. 
Daar is nu sporthal ‘De Stoep’ gebouwd. Het was 
een heel spektakel met hoornblazers, herauten 
en fakkels, maar ook grote schijnwerpers. Het 
kostte nog al wat entree, maar ome Jan nam ons 
wel weer mee.

Toen het vervoer weer een beetje op gang kwam, 
organiseerde iedere club, bond of zangvereni-

ging wel een reisje in de 
zomer voor zijn leden. Zo 
ook ‘Buurtvereniging Juli-
ana’ en toen de buurtver-
eniging ter ziele ging, bleef 
het reisje nog gewoon 
verder gaan als ‘Reisver-
eniging Juliana’. Ome Jan 
haalde zaterdagsmid-
dags het geld op. Samen 
met Leen Venis beheerde 
hij de kas en probeerde 
altijd voor weinig geld een 
mooi reisje te organise-
ren. Het moest altijd op 
maandag want de buiten-
afwerkers waren er ook bij. 
Die konden niet zo maar 
midden in de week naar 
huis komen. 

Zo omstreeks juni gingen 
ome Jan en Leen Venis dan naar mijnheer Raven-
stein van de busonderneming E.S.O.O, dat was 
de Eerste Sliedrechtse Omnibus Onderneming. 
Die had van die gewone grijze dienstbussen en 



“Over . . . Sliedrecht” Juli 2017

13

heus geen luxe touringcars. Dat gaf niks, want de 
leden van de club waren meest gezinnen met kin-
deren en dan gaf het niet als er eens wat gemorst 
werd in de bus. Eén chauffeur hoefden ze niet te 
betalen, dat was Teun de Waard. Die nam een 
snipperdag en reed zelf en de andere chauf-
feur werd door Ravenstein betaald. Ravenstein 
vroeg altijd waar ze naartoe wilden gaan en dat 
was meestal naar het Gooi of de Veluwe. Maar 
niet naar een pretpark of zo waar je duur entree 
moest betalen. Ze namen ook alles zelf mee. Bij 
de melkfabriek D.M.I. in de Prins Hendrikstraat 
werden kratten met kleine fl esjes melk opgehaald 
en bij bakker Van Genderen in de Kerkstraat haal-
den ze heerlijke spitskoeken. Het was altijd heel 
gezellig en gemoedelijk en omdat ome Jan heel 
het jaar het geld ophaalde, noemden de kinde-
ren het vaak het reisje van Ome Jan. We gingen 
altijd al vroeg op stap en reden meest over bin-
nenwegen langs Meerkerk richting Utrecht of De 
Bilt naar Aart Jansen, een Café Restaurant. Daar 
gebruikten de ouders koffi e en mochten de kin-
deren gratis in de speeltuin. Om ca. 12.00 uur 
stopten we ergens aan de rand van de weg in 
het bos en kregen we een fl esje melk en aten we 
onze eigen boterhammen met gebakken ei op 
of soms pannenkoeken. In de bus werd dan ook 
nog tussendoor op spitskoeken getrakteerd en 
natuurlijk had ieder zijn fl esje limonade en zuur-
tjes bij zich en boterhammen voor het avondeten. 

En kwamen we toevallig 
langs een patattent of een 
fruitkiosk dan kon je daar 
ook iets kopen. Het was 
gezellig en leerzaam, want 
de leiding vertelde precies 
waar we langskwamen, b.v. 
de Domtoren in Utrecht, de 
scheepjesbrug bij Vianen, 
de studio en het gemeente-
huis van Hilversum,  Paleis 
Soestdijk of een gedenk-
teken. Op de terugweg 
werd er altijd luid gezon-
gen om de kleintjes wakker 
te houden, want we waren 
meestal rond 20.00 of 21.00 
uur pas weer thuis.

Je kan het je nu niet meer 
voorstellen maar ik weet niet dat er iemand van 
de leden een auto had. Zelfs Pols, de metselaar 
aannemer, die voorzitter was en kapper Van ‘t 
Hart hadden toen geen eigen vervoer. Het was 
dus voor iedereen een hoogtepunt in die week 
vakantie, die er was.

De buurtvereniging zorgde ook wel voor een 
Sinterklaasfeestje voor de kinderen en bij ‘Irene’ 
hadden ze zelfs een eigen toneelclub en gaven 
dan in de winter een uitvoering, b.v. in het C.J.M.V. 
gebouw. ‘Buurtvereniging Irene’ heeft trouwens 
nog vele jaren bestaan net als de buurtvereniging 
van Baanhoek. Die hebben ook nog een speel-
tuin opgericht langs de lijn.
De drie buurtverenigingen ‘Juliana, Irene en Tot 
Ons Genoegen’ van de Kaai hebben samen ‘IJs-
club De Vriendschap’ opgericht.

Het bestuur van ‘Juliana’ bestond, voor zover ik 
weet, uit voorzitter Pols, Leen Venis, Van Willi-
gen, Van ‘t Hart, Eldert v.d. Dool, Vermeulen en 
ome Jan Redelijkheid. Kort voor het reisje werd er 
altijd een vergadering belegd en was er bestuurs-
verkiezing. Zij werden altijd weer herkozen en er 
werd een voorstel gedaan wat voor reisje het zou 
worden, b.v. Limburg of Zeeland. Die vergadering 
was gewoon in een klaslokaal van School I. Daar 
zat je dan in de schoolbanken en het kostte maar 
f 2,50 huur per avond.
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In de schijnwerper: 
Piet Vermaas

Geïnterviewd door Piet Pols en Ina van ‘t Verlaat

Het begon met zakdoeken

Ik ben geboren op 21 april 1936 op 
Wijk A351. We waren met z’n nege-
nen thuis. Ik had vijf zusters en een 
broer. Op zolder stonden 5 ledikan-
ten. Mijn vader was lapjesboer en 
hij ging eerst met een hondenkar 
en later met een transportfi ets met 
een kist voorop langs de deuren in 
Bleskensgraaf, Dubbeldam en de 
Hoekse Waard. Dan ging hij ‘s mor-
gens om 6 uur met de fi ets weg en 
dan was hij om 8 uur in De Hoekse 
Waard. Wij hadden een heel klein 
winkeltje, dat noemde ik altijd de 
Lijnbaan. Want als je in de winkel 
kwam moest je oppassen om niet 
naar beneden in de kelder te vallen. 
Ik ging op de Christelijke Lagere 
School bij het Middenveer. Na 8 jaar lagere school ging ik naar de VGLO bij mijnheer Kila. Dat was een 
manneke, die ik graag mocht. Hij vroeg aan mij wat ik wilde gaan doen als ik van deze school afkwam. 
Ik zei dat ik de handel in wilde, want op school verkocht ik al zakdoeken, drie voor een gulden. Maar mijn 
vader was er niet zo voor. Hij zei: ‘Wordt maar postbode, dan heb je een vaste baan. Als je gaat venten 
ben je net een bedelaar’. Met mijn studie was het niet veel, ik had er geen zin in. Ik zei tegen Kila: ‘Je moet 
eens met mijn vader gaan praten’ en dat deed hij. Hij zag wel wat in mij als handelaar en hij wist mijn 
vader over te halen.

Toen ik 15 jaar was ging ik van 
school af en ging ik net als mijn 
vader met een transportfi ets 
venten. Mijn broer had gevaren, 
maar dat werd hij zat. Hij ging 
ook de handel in. Hij stelde voor 
om samen een handeltje te gaan 
beginnen. Dat deden we en ik heb 
nooit ruzie gehad met mijn broer. 
Ik ging alleen maar in Sliedrecht 
venten, want ik dacht: ‘Als ik later 
een winkel begin, dan kennen ze 
me’. Mijn broer zat veel in Alblas-
serdam, Bolnes, en Hoornaar. Hij 
deed alles met de fi ets.

Ik liep van deur tot deur met 
dekens over mijn arm. Ik zorgde 
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altijd dat ik goede kwaliteit had en dan verkocht ik goed. Ik had wel een paar grossiers, maar ik dacht: 
‘die moeten ook verdienen’ dus kocht ik altijd partijen bij de fabriek, daarom was ik niet de duurste.

Toen ik 18 jaar was kocht ik een kleine auto, een Ford. Ik dacht: daar doe ik het mee. Toen ik met die auto 
op stap ging kreeg mijn vader in de gaten dat ik toch goed kon verkopen. Tot mijn diensttijd toe bleef ik 
huis aan huis venten. Na mijn diensttijd zijn we verhuisd naar A90, waar we een cash and carry gingen 
beginnen. We gingen adverteren, maar dat werd niks. 
Mijn broer en ik hadden een huis op de Stationsweg gekocht in het hangen van de dijk tegenover de kerk. 
Toen was ik 21 jaar. Maar daar woonde toen de koster van de kerk. Eén kant van het huis kwam leeg en 
dat werd gevorderd door de woningcommissie, want het was woningnood, dus overmacht. Er kwam een 
oude man in te wonen. Ik vond dat Bolhuis een proces-verbaal op moest maken, maar dat wilde hij niet. 

Toen hebben we het voor het gerecht gegooid. Daar stond ik voor de rechter en deed ik mijn verhaal. 
Ik zei dat ik langs de deuren liep met van die grote damesonderbroeken, directoires. De rechter begon 
te lachen en zei: ‘Jij bent een grappenmaker, maar nu gaat het over een huis’ ‘Ja’ zei ik, ‘Ik wil daar een 
winkeltje beginnen met dekens en ik heb verkering, ik wil gaan trouwen’. De rechter vroeg aan de woning-
commissie waarom het huisje gevorderd was. Hij kreeg als antwoord dat ze het nodig hadden. De rechter 
was het daar niet mee eens. Hij zei dat hij die middag naar het gemeentehuis zou komen en hij heeft in 
de trouwzaal recht gesproken. Het huis werd aan ons toegewezen. En de oude man kreeg een huis in de 
eerste bejaardenwoningen die in Sliedrecht gebouwd werden.
Toen heb ik het op laten knappen en in 1964 zijn we getrouwd in Den Briel. We hebben elkaar leren 
kennen op het telefoonkantoor, de z.g. ‘houten keet’ Daar werkte mijn zuster en die vertelde dat er drie 
nieuwe meisjes op de telefooncentrale waren gekomen. Die stond toentertijd tussen het CJMV-gebouw 
en het postkantoor in. De telefonistes woonden in een dijkhuisje in Wijk A. Nou, daar wilde ik wel eens 
gaan kijken om te zien wat voor meisjes dat waren. ‘Nou’ zei mijn zuster, ‘daar kom jij niet binnen’. Ik zei: 
‘Oh nee? Wacht jij maar eens af’. Ik dacht: hoe moet ik daar nu eens binnenkomen. Ik kreeg een idee. Ik 
belde aan en zei: ‘Hallo, ik ben van de gemeente. Ik zou graag de boel op willen meten in verband met de 
waterleiding’. Ik werd binnengelaten en heb eens rondgekeken en gemeten en begon een gesprek met 
die nieuwe meisjes. Twee hadden er verkering en één niet. Ik wilde van die meisjes ook wel de geboor-
tedatum weten, want die ene vond ik wel een leuke meid. Toen ik thuis kwam zei ik tegen mijn zuster. 
‘Nou, ik ben er geweest en ik weet precies hoe ze er uitzien en waar ze vandaan komen en ik weet hun 
geboortedatum. Zij zei: ‘Hoe kan jij nou binnenkomen?’ Ik zei: ‘Ja, dat zie je, een goede koopman komt 
overal binnen’. 

Rietje vertelde dit verhaal aan haar vader. Toen ze zei dat een z.g. ambtenaar van de gemeente alles 
opgemeten had, veronderstelde haar vader dat dat niet kon en hij vond dat ze niet iedereen zomaar 
binnen kon laten. Waarop Rietje antwoordde: ‘Nou, het was een hele leuke jongen, we hebben een leuke 
avond gehad en hij komt nog wel eens een keer’. ’Nou ik zou maar oppassen’ zei haar vader. ‘Was je 

alleen?’
‘Nee we waren met z’n vieren’ vertelde 
Rietje, want ze woonden met z’n vieren 
in dat huisje in Wijk A. Piet woonde dicht 
bij dat huisje en als hij zag dat er fi et-
sen voor de deur stonden, dan kwam hij 
koffi e drinken.
Piet vertelde glunderend: ‘Ik stond 
toen op de markt en verkocht truien en 
vesten. En daar kwamen ze voorbij, drie 
vriendinnen, maar ze wisten niet dat ik 
op de markt stond. Ik hoorde ze zeggen: 
‘Ik dacht dat hij van de gemeente 
was?’ Wat moest ik lachen. En van het 
één komt het ander. Ik ben met Rietje 
getrouwd.’
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In 1964 gingen we samen op de Stationsweg wonen in het winkeltje. Rietje mocht niet meer werken. Het 
was in die tijd niet toegestaan dat getrouwde vrouwen werkten. Dus werd het winkeltje volgepropt met 
bedden en dekens en ging Rietje het winkeltje runnen. Ze vond het leuk om te doen. Ze was een bakkers-
dochter en moest vroeger thuis ook altijd meehelpen in de zaak, dus was ze al gauw op haar plaats. De 
eerste klant kocht gelijk een duur bed en ik zei: ‘Ik heb zoveel verdiend, we laten het winkeltje etaleren.’ 
Het winkeltje liep als een trein. Maar de verkochte bedden moesten ook weggebracht worden. Mobiele 
telefoon hadden we niet. We hadden afgesproken dat als ik langs kwam en er stond een krant voor het 
raam, ik dan binnen moest komen om iets te bezorgen. Zo ging dat toen. 

Veel dekenfabrikanten gingen 
sluiten, dus ik wilde AaBe 
dekens. Er kwam een verte-
genwoordiger, maar die vond 
ons winkeltje te klein. Toen 
ben ik naar de fabriek gegaan 
en heb 250 dekens besteld. 
Ze wisten niet wat ze hoor-
den. Na drie weken heb ik er 
nog 100 besteld en alles gelijk 
betaald. Toen wisten ze me 
wel te vinden.
In 1977 begonnen we onze 
textielwinkel in de Kerkbuurt. 
Het pand van garage Struijk 
(voormalig zand- en grind-
handel) kwam te koop. Na 
een grondige verbouwing 
konden we op 1 april de deur 

openen. Een feestelijke gebeurtenis en voor iedere klant een taart cadeau! Later verhuisden we van de 
Stationsweg naar de bovenwoning aldaar. 

Toen het Middeldiep gedempt werd waren we onze vrijheid kwijt. Toen onze zonen bij de nieuwe huizen 
(Middeldiepstraat) slaapkamers gingen inrichten, vertelden ze ons dat de bewoners het eten van ons 
bord keken! We besloten te verhuizen. Het werd de Adriaan Volkersingel, dichtbij de winkel en in het 
centrum. We wonen er met veel plezier.
We wilden eerst op de 
Stationsweg een nieuw 
pand bouwen. We 
hadden alles al in kannen 
en kruiken en de palen 
waren er al voor besteld, 
maar ik kon er niet van 
slapen. Ik heb alles afge-
zegd. 

In 1982 kwam het pand 
van Elzenaar te koop. Ik 
er naartoe. Ik zei dat ik 
wel iemand wist die het 
wou kopen. Hij vroeg wie 
dat was, maar dat zei ik 
niet. Hij belde zijn vrouw 
en die vond dat hij het 
maar moest verkopen. 
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Ik wilde handjeklap doen, maar dat 
wilde hij niet. Hij had er een vaste prijs 
voor. Het was een heel degelijk pand. 
Ik heb het gekocht en we gingen daar 
de beddenzaak runnen. 
De jongens hebben de opening ver-
richt op de oude transportfi ets van 
opa. Zij kwamen toen ook in de zaak.
Verder heb ik vele jaren op de week-
markt in Sliedrecht gestaan, vanaf het 
begin op het Dr. Langeveldplein, later 
op het Burg. Winklerplein. Daarbij niet 
te vergeten de jaarmarkten: Ameide, 
Noordeloos, fokveedag Hoornaar en 
diverse kleinere jaarmarkten. Dit waren 
gezellige dagen! ‘s Morgens om 6 uur 
weg en later ging zoon Gert-Jan mee. 
De bus volgeladen en de bus was ook 
paskamer. Met veel plezier heb ik dit 
werk gedaan. Ik werd ouder en onze 
zoon had geen tijd meer om mee te 
gaan, druk met winkel en bezorging.

Ik ben gestopt, het speet me wel. Ik ga er nog regelmatig naartoe. De vrouwtjes vragen dan: ‘Hé , waar 
sta je?’ ‘Ik sta in Sliedrecht’, zeg ik dan. In 2006 ging ik wat op de gemeentestort brengen en daar 
hoorde ik dat het gebouw 
van Eneco te koop stond 
op het industrieterrein. 
We zijn er gaan kijken en 
dat leek wel een pand 
voor ons. Het moest een 
groot pand zijn, want als 
je slaapkamers verkoopt 
moet het groot zijn. Dit 
pand was 6000 m2 Dit 
was een ideaal pand. 
We hebben er nog twee 
grote loodsen laten bij-
bouwen en zijn op 4 april 
2007 geopend. We zitten 
er nu tien jaar en we ver-
kopen daar meer dan in 
de Kerkbuurt.

Onze zonen Martijn en Gert Jan leiden, samen met hun echtgenotes Hetty en Carolien, beide winkels.
Na de verhuizing hebben we de kledingzaak in de Kerkbuurt verhuisd naar de oude beddenzaak.
Ook dat is een mooie winkel geworden. 

Als hobby ging ik wel eens vissen met mijn broer en mijn huidige hobby is de winkel. Om 07.30 uur ga ik 
naar de winkel toe, alles buitenzetten en een praatje hier en daar, dan heb je toch nog wat te doen. Dan 
komen de jongens, die gaan spullen wegbrengen. 
De hele dag op een stoel zitten kan ik niet. Ik bezoek nog wel eens oude klanten en rij graag met mijn 
vrouw door de Alblasserwaard en ik maak nog vele kilometers!
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Schrijven over de geschiedenis, brengt met zich mee dat je daar niet altijd vrolijk van wordt. 
Dat geld ook voor Kerkgeschiedenis . . . toch blijf ik geloven dat hoe jammerlijk de kerk is verscheurd, zij 
meer is dan een menselijke instelling.

We gaan weer verder met de Gereformeerde kerk (P.K.N.) aan de Oranjestraat.
De periode waar het in dit artikel overgaat komt de gemeente nog samen in de ‘oude kerk’ voor vele van 
ons nog bekend als de Koekjes Fabriek MERBA.

In de periodiek 61 was ik gekomen t/m het overlijden van ds. A.van Dijk (1916).
Het kerkelijk leven ging verder, vanuit de classis  was er een schrijven gekomen  om een Bidstond te 
houden met het oog op de oorlogssituatie en de watersnood . . . . en er moest weer gezocht worden naar 
een nieuwe Voorganger.  

De zoektocht naar een nieuwe predikant was niet eenvoudig , er waren een zestal bedankjes. In september 
wordt ds. A. Schippers te Doesburg beroepen en hij komt!!!  Er zijn altijd wensen die in overleg met elkaar 
worden geregeld, zoals onderhoud van de tuin, kleur van het behang enz. Maar ds. Schippers had 
toch wel een bijzondere wens, hij vindt de preekstoel te hoog!!  Er zijn verder geen gegevens wat voor 
preekstoel er toen was, waarschijnlijk een z.g. Houten broek, die hoog tegen de muur was geplaatst. 

Kerkgeschiedenis Sliedrecht
Kerken naast (uit) de Nederlandse Hervormde kerk

Jan van Leeuwen

Een pentekening van de Oude Kerk
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De preekstoel zoals in de Grote kerk in ons dorp, 
dat noem je een Houten broek. Had de predikant 
hoogtevrees? . . . het wordt niet vermeld, maar 
wel dat zijn verzoek wordt ingewilligd . . . de 
hoge preekstoel wordt verwijderd en daar voor 
in de plaats komt er een platform met een 
spreekgestoelte. (kosten fl . 500,00) 

Er was gas verlichting in de kerk, maar in het 
najaar van 1917 berichtte de Gemeente dat in de 
wintermaanden geen gas voor kerkgebouwen 
wordt geleverd. Er wordt besloten  de avonddienst 
te verzetten naar de middag om half drie. 
Een belijdend lid van de gemeente bezoekt de 
kerkdiensten niet meer. Hij gaat naar de Chr. 
Geref. Kerk. Wwaarom???? Hij is doof, maar in 
de Chr. Geref. Kerk hebben ze een telefoon voor 
dove mensen!!
Zondag 2 december 1917 wordt de 28 jarige 
predikant ds. A. Schippers verbonden aan de 
Geref. Kerk te Sliedrecht. 
In de notulen van de kerkenraad 11 maart 1918 
staat of er geen pogingen in het werk gesteld 
moeten worden om tot een nauwere relatie en 
zo mogelijk tot samenwerking met de Chr. Geref. 
Kerk te komen. In februari 1919 is de kerkenraad 
van oordeel voorlopig een afwachtende houding 
aan te nemen.

Tegen de achtermuur staat de te hoge preekstoel

ds. A. Schippers
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In april 1918 wordt gesproken over de 'slechte toestand waarin het kerkgebouw verkeerd.'
Op de gemeente vergadering, 31 januari 1919 wordt besloten met algemene stemmen tot eventuele 
nieuwbouw.  Er moet aan de plaatselijke overheid gevraagd worden of er op de 'uitbreiding' een geschikt 
terrein is voor nieuwbouw.
Juni 1918: uit een verslag van div. huisbezoeken wordt geconstateerd  dat in de gezinnen het openbare 
gebed door het hoofd van het gezin wordt nagelaten. Door de nijpende maatschappelijke toestanden (1e 
wereldoorlog)  kunnen sommige leden van de kerk door kledinggebrek de diensten niet bezoeken, aan 
de diakenen wordt gevraagd daar actie in te nemen.
Verslag van het kerkenraadsbezoek aan de Jongenlingsvereniging, januari 1919:
Er is weinig lof over de vergaderingen, het zeer pendant optreden van hun voorzitter, verschillende 
voordrachten/opstellen waren niet passelijk, ook hun houding  tegenover de predikant is sterk af te 
keuren. Het houden van bijeenkomsten die tot wijd na middennacht duren zijn verwerpelijk!!
In het verslag van 15 juni 1920 wordt naar aanleiding van de invoering van een 8 urige werkdag, het 
wenselijk geacht meer aandacht te besteden aan de jeugd der gemeente, bijzonder wel op de vrije 
Zaterdagmiddag!!
Door heel de jaren 20 van de vorige eeuw zijn de nieuwbouw plannen aan de orde.
Ook verbouwing/uitbreiding van het bestaande kerkgebouw worden onderzocht. In 1922 wordt zelfs op 
een gemeentevergadering besloten tot verbouw/uitbreiding bestaand kerkgebouw.
Later werd gezegd dat bij verbouwing het geen resultaat zou opleveren evenredig aan nieuwbouw.
Het plan is een kerkgebouw met  ongeveer 600 zitplaatsen met de mogelijkheid tot uitbreiding van 
Galerijen tot 800 zitplaatsen.  Het geheel mag niet meer kosten dan fl. 40.000 met een uitloop tot
 fl. 45.000. Diversen architecten worden uitgenodigd om vrijblijvend plannen in te dienen. 
Waaronder ook de Sliedrechtse architect Nieuwpoort.
Een voorwaarde om definitief te beginnen is dat er fl. 20.000,- in het bouwfonds moet zitten.
Dat voorgangers ook voorbijgangers zijn is van alle tijden. Ds. A. Schippers krijgt een beroep naar 
IJsselmonde en neemt 19 november 1922 afscheid wegens vertrek naar IJsselmonde.

Een pentekening van de Nieuwe Kerk op de hoek Oranjestraat-Middeldiepstraat
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De geschiedenis
Op 25 april 1911 wordt gymnastiek vereniging 
‘Sport Staalt Spieren’ door een tiental mannen 
opgericht. De vereniging sluit zich aan bij de 
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond 
(KNGB)
Eind jaren 50 ontstaat er tussen het bestuur van 
S.S.S. en de technische leider Dhr. J.A. Broekhuis 
een confl ict, waardoor Dhr. Broekhuis wordt 
ontslagen.
Vervolgens wordt door Dhr. Broekhuis de 
vereniging ‘Sport en Vriendschap’ opgericht en 
deze vereniging sluit zich aan bij het Koninklijke 
Nederlands Christelijk Gymnastiek Verbond 
(KNCGV)
Op 1 januari 1999 fuseren de landelijke bonden 
KNGB en KNCGV tot 1 bond, de Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie.
Ook plaatselijk gaan de gymnastiek verenigingen 
nu fuseren.
Op 1 januari 2000 fuseren ‘Sport Staalt Spieren’ 
met ‘Sport en Vriendschap’ tot de nieuwe 
vereniging ‘Synergos’.

Avondvierdaagse in Sliedrecht
De avondvierdaagse is ontstaan in 1968.
Het toenmalige gemeente bestuur had het plan 
om allerlei zomeractiviteiten te organiseren onder 
de naam ‘Zomerpalet’ Men dacht o.a. aan het 
organiseren van een avonddriedaagse.

Gymnastiekvereniging S.S.S.
Koos Lavooi, oud bestuurslid SSS

5 van de 10 oprichters van S.S.S.

Omdat gymnastiekvereniging S.S.S. 
ervaring had met wandeldagen voor het 
Koninklijk Nederland Gymnastiek Verbond, 
de zogenaamde Bondswandelingen, 
kwam de gemeente aan S.S.S. vragen om 
dit te gaan organiseren.
S.S.S. wilde wel en vanaf het begin was het 
een enorm succes. En het 2e jaar werd een 
vierdaagse in plaats van een driedaagse 
georganiseerd. Niet alleen verenigingen 
liepen mee, maar ook zeer veel individuelen. 
Op een gegeven moment waren er meer 
dan 3000 deelnemers, terwijl Sliedrecht 
slechts 25000 inwoners telde.

Avondvierdaagse 2008
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Door het succes wilde gymnastiekvereniging 
‘Sport en Vriendschap’ ook wel een avondvier-
daagse organiseren. Er werd toen afgesproken 
dat afwisselend S.S.S. en Sport en Vriendschap 
de vierdaagse organiseerde.
Later kwam de organisatie in handen van de 
Sliedrechtse Wandelsportvereniging.

Inmiddels bestaat de Sliedrechtse wandelsport-
vereniging niet meer en de laatste jaren is de 
organisatie weer terug bij de gymnastiekvereniging 
Synergos.
Synergos wil zich in 2017 terugtrekken als 
organisator maar andere vrijwilligers zullen 
waarschijnlijk de organisatie van de 50ste 
avondvierdaagse voortzetten.

Avondvierdaagse 2012
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Ik ben op bezoek geweest bij een geboren en getogen Sliedrechtse, te weten Piets Kraaijeveld (dit is haar 
meisjesnaam).
Zij is er eentje uit een gezin met zes kinderen en is geboren op 18 augustus 1937 op het adres 
Joh. Kraayeveldstraat 63 v/h Piet Rijsdijkstraat 51.
In 1961 is zij getrouwd met Cees Visser, die op C 505 geboren is; het rijtje huizen C 505 t/m C 513 heette 
in de volksmond ‘De Voorstraat’ en thans is dit het herbouwde rijtje huizen met het adres Baanhoek 27 
t/m 37.
Na hun trouwen zijn zij gaan wonen in een houten woning (Cees en Piets noemden het zelf een keet) in 
de Wilgenhof; na de Wilgenhof hebben zij resp. gewoond in de Prof. Zeemanweg, de Putterstraat en nu 
wonen ze geriefl ijk in een appartement op de locatie ‘Van Beuzekom’ in de Kerkbuurt.

Piets vertelt:
Ik ben altijd huisnaaister geweest  en werkte voor f 4,- per dag van ‘s ochtends half 9 tot ‘s avonds 7 uur. 
Ik kwam bij iedereen aan huis en gebruikte dan daar de huis-naaimachine. Ik kan patronen tekenen aan 
de hand van iets dat ik in een winkel heb zien hangen en maak van oude kranten zelf de patronen; op 
de markt koop ik dan de nodige lappen om de kleding te maken: jassen, jurken, overhemden, broeken, 
ondergoed, kortom alles wat een mens kan dragen; ik heb zelfs beha’s verbouwd. Oude jassen werden 
uit elkaar getornd, gewassen, gekeerd en daarvan maakte ik een ‘nieuwe’ jas.
Die patronen van oude kranten heb ik altijd bewaard en gebruik ik deze nog steeds voor het maken van 
kleding.

Naast onze keet in de Wilgenhof  was 
een volkstuintje en daarnaast stond 
een omgebouwde TP-bus, waarin 
Jan Wagenmakers woonde.
Omdat ik vanaf ons trouwen een huis-
houdboekje heb bijgehouden, kan ik 
precies te vertellen wat in de jaren 60 
van de vorige eeuw het één en ander 
kostte.

De melkboer, die  aan de deur 
kwam, was Jan Visser, die met zijn 
zuivelproducten in een transport-
fi ets in plaats van een bakfi ets  langs 
de deur kwam (hij moest immers 
de stoep van de Wilgenhof op en 
af); een liter losse melk kostte toen 
19 cent. Je kon zelf aangeven of je 
een liter wilde, anderhalve liter of 
hoeveel dan ook; 10 eieren kostten 
f 1,40; 1 kg. kaas f 3,50; 1 pakje room-
boter 95 cent.
Er kwamen 2 slagers aan de deur, 
want die zaten in de familie: slager 
Sturm uit wijk B (huidige locatie Kerk-

buurt 44) en slager Broere uit wijk C (huidige locatie Kerkbuurt 245); je moest ze toch allebei te vriend 
houden. 1 kg. rundvlees kostte f 6,95 en 1 pond runder gehakt f 2,50

Een Sliedrechts praatje over vroeger
Wout van Rees
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Slagerij Sturm in wijk B

Slagerij Broere in wijk C
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Het zelfde gold voor de bakkers: bakker H.M.M. Visser uit wijk C (huidige locatie Molendijk 151) en bakker 
Hansum uit wijk B (huidige locatie Kerkbuurt 42); een heel bruin kostte 45 cent (natuurlijk ongesneden, 
want gesneden brood had je toen nog niet), een gebakje kostte 45 cent en een pak beschuit 29 cent.

De kruidenier, die aan de deur kwam, was Mees Klein uit de Piet Heinstraat; hij kwam altijd dinsdags het 
boekje halen, waarin hij opschreef wat ik wilde hebben en donderdags kwam hij altijd de boodschappen 
brengen. 1 kg. suiker kostte f 1,19 , een pak Supra van Nelle kostte f 1,48. Iedere week had ik voor f 9,- 
boodschappen en dan stond de tafel vol.

Bakker Hansum in wijk B 2e huis is rechts is bakker Visser in wijk C

De winkel van kruidenier Klein
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In de Piet Heinstraat zat ook 
bakker Verhey; een tompouce 
kostte daar 16 cent.
Een paar nieuwe schoenen  
kostte f 35.- en die werden 
gekocht bij o.a. van Driel, die 
een schoenenzaak had in de 
winkel waar thans Theties kap-
salon is gevestigd op het adres 
Kerkbuurt 121.
Schoenen repareren, bijv. 
nieuwe hakken, kostte bij van 
der Vlies in het hangen van de 
Stationsweg f 1,95 (huidige 
adres Stationsweg 7)
Een permanentje bij kapper van 
den Berg op het Dr. Langeveld-

 plein kostte f 20,-.

In 1963 zijn wij verhuisd naar de Prof. Zeemanweg. Hier kwam Jan Klein, de opvolger van Mees Klein, 
nog steeds aan de deur voor de boodschappen en werd bij bakker Slob, die in het stoepje naast de 
Gereformeerde school zat, brood gehaald. Ook melkboer Groen uit de Adm. de Ruyterstraat kwam nog 
aan de deur, maar rond de jaren 70 was de SRV-wagen in opkomst en kwam Wim Kraaijeveld, die op de 
Stationsweg woonde, met zijn SRV-wagen langs de deur.
In wezen was de SRV-wagen de voorloper van de supermarkten, hoewel er in Sliedrecht al een Albert 
Heijn was; deze was gevestigd in de Kerkbuurt op de locatie van de winkel van Witteveen. Een pak zuur-
kool kostte daar 19 cent en een pak bloem 25 cent.

Tot zover zomaar wat wetenswaardigheden.

 plein kostte 
De winkel van schoenmakerij van der Vlies

Rechts op de foto is nog een gedeelte van de winkel van Albert Heijn te zien
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Melkboeren in Sliedrecht
Bron: Merwestreek van vrijdag 8 juli 1955

In de bovengenoemde Merwestreek stond een advertentie van de Sliedrechtse Melkhandel met hierin 
een schema van de vacantieregeling 1955.
Zoals uit de advertentie blijkt waren er in die tijd 21 melkboeren in Sliedrecht.
In de uitgave 'De Sliedrechtse Middenstanders 'cafébazen en melkboeren' uit 2013, gemaakt door Bas 
Lissenburg, kunt u de panden van diverse melkboeren terugvinden.
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Op 30 augustus 1893 zijn de statuten goed-gekeurd tot oprichting van Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs te Sliedrecht. Er werd een woonhuis met terrein aangekocht aan de huidige Rivierdijk ter 
hoogte van de voormalige scheepswerf Boer, nu Residentie Merweborgh voor een eerste school.

Op 4 april 1894 wordt 
de eerste school 
geopend.
In 1906 opening van 
een 2e school (de 
benedenschool) aan 
de dijk op het adres C 
163a, later C 143, later 
Kerkbuurt 239 (dit is 
de locatie waar de 
Prinses Beatrixschool 
gestaan heeft)
Op 7 augustus 1911 
wordt een 3e school 
geopend op het adres 
B 76, later B 133, later 
Rivierdijk 631 (dit is 

Vereniging voor Christelijk Onderwijs Sliedrecht 
(VCOS)

Martine Visser-van der Tak, Piet de Keizer en Wout van Rees hebben onderzoek gedaan 
in een gedeelte van de archieven van het VCOS.

Hieronder volgen enkele wapenfeiten, die we tegenkwamen.

2e school op het adres C 163a, later C 143, later Kerkbuurt 239

3e school op het adres B 76, later B 133, later Rivierdijk 631

bij het Middenveer)  
ter vervanging van 
de 1e school bij 
scheepswerf Boer; 
deze school wordt 
ook wel Veereschool 
genoemd.
In 1922 wordt een 
verzoek gedaan bij de 
Gemeente om school 
B 76 te verbouwen en 
uit te breiden 

In 1925 wordt de 3e 
school (opmerking: 
eigenlijk is dit de 4e 
school, maar omdat 
de 1e school niet 
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meer bestaat, zijn ze opnieuw gaan tellen!) in gebruik genomen op het adres C 46a, later C 12, later 
Kerkbuurt 156. Dit is een bestaand openbaar schoolgebouw dat eigendom is van de Gemeente; het VCO 
huurt het zuidelijk gedeelte van dit schoolgebouw, incl. het schoolhuis vanaf 1 maart 1925 tot 28 februari  
1930. De huur van alleen  het schoolhuis bedraagt f 375,-- per jaar.

In 1930 is in de Merwestraat de school en het woonhuis van het hoofd der Prinses Julianaschool gebouwd 
onder architect Nieuwpoort voor resp. f 75.000,- en f 9.002,-; deze school was ter vervanging van  de 
school op het adres C 46a.

De school en het schoolhuis in de Merwestraat

Op 13 februari 1937 stuurt D. Jansen uit Middelharnis een brief aan den Weled. Heer P. de Baat, Secr. 
schoolbestuur te Sliedrecht waarin hij het volgende schrijft:

Weledele Heer,
Het verblijdt me dat Uw Bestuur, na kennismaking met mij en mijn werk, besloten heeft mij te verzoeken in 
één Uwer scholen proefl es te geven.
Gaarne voldoe ik aan Uw verzoek en ik hoop dan a.s. Dinsdag naar Sliedrecht te komen. Het is wel een 
moeilijke reis, maar ik geloof dat ik 's avonds nog thuis kan komen. De laatste tram uit Rotterdam gaat om 
9 uur. Dan ben ik om 11 uur thuis.
Ik heb mijn reis als volgt voorgesteld: aankomst R'dam ca. 9 uur; vertrek Beurs 9.28; aankomst Dordrecht 
9.46; vertrek aldaar 11.05; aankomst te Sliedrecht 11.20
Dat één der Bestuursleden mij komt afhalen, vind ik heel aardig want in Uw gemeente ben ik niet bekend.

Hoogachtend,
w.g. D. Jansen, Hoofd Herv. School
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Brief van Rijksschooltoezicht Lager Onderwijs d.d. 4 januari 1944 aan het Bestuur der Bijzondere school, 
secr. de heer D. Piso, Hugo de Grootstraat 74, Sliedrecht, waarin de Inspecteur het volgende schrijft:
Door mij is van een groot aantal ouders Uwer school een gezamenlijk schrijven ontvangen in verband met 
een maatregel, die op Uw school bestaat en waarbij als voorschrift geldt dat de leerlingen, die op klompen 
naar school komen, op de trappen en gangen op hun kousen moeten loopen.
Zoolang de tijden normaal waren is door de ouders tegen deze maatregel nimmer bezwaar gemaakt. 
Thans evenwel zijn zij van oordeel dat in verband met de tijdsomstandigheden van deze maatregel moet 
worden afgestapt. Het nijpend gebrek aan kousen maakt het noodzakelijk dat zooveel mogelijk slijtage moet 
worden voorkomen. Wanneer de kinderen evenwel op trappen en gangen op kousen moeten loopen, zal 
de slijtage sterk verhoogd worden. Dit is des te bezwaarlijker, daar ook momenteel stopmateriaal niet meer 
verkrijgbaar is. Bovendien is het uit het oogpunt van gezondheid, temeer daar het weerstandsvermogen 
der kinderen is afgenomen, minder gewenscht dat bovengenoemde toestand bestendig blijft.
Hoewel het hier een innerlijke aangelegenheid der school betreft en het niet tot mijner competentie behoort 
hier regelend op te treden, ben ik van meening dat het in deze tijden noodig kan zijn dat een eenmaal 
genomen maatregel wordt herzien.
Ik ben ervan overtuigd dat de ouders, door de tijdsomstandigheden gedwongen, het verzoek tot U hebben 
gericht en dat er m.i. thans alle reden is om dit verzoek in te willigen. Bij handhaving van vorengenoemde 
maatregel  is het m.i. niet uitgesloten dat zich een conflict zal ontwikkelen tusschen ouders en bestuur, wat 
naar mijn oordeel in het belang van de school dient te worden voorkomen. Tot heden heb ik van officieele 
zijde nog van geen inmenging in dezen iets bemerkt; mocht het evenwel zoover moeten kome, dan kan 
ik niets anders doen dan mij aan de zijde der ouders scharen, daar hier inderdaad van een noodtoestand 
sprake is. 
Ik geef U in overweging vorengenoemde maatregel te herzien opdat voorkomen wordt dat maatregelen 
van hoogerhand bindend worden voorgeschreven.
w.g. De Inspecteur van het Lager Onderwijs in de Inspectie Gorinchem.

Op 13 januari 1944 is in de bestuursvergadering besloten de maatregel van het klompen uittrekken 
op de trap naar de bovenverdieping van de bijzondere lagere school wijk C 143 (dit is de latere Prinses 
Beatrixschool) tot 1 mei 1944 in te trekken. De kinderen mogen dus nu steeds op de trap de klompen 
aanhouden. Na 1 mei 1944 zal de zaak opnieuw worden bezien.

Brief d.d. 13 december 1947 aan het bestuur der Prinses Julianaschool, alhier, waarin het volgende 
wordt geschreven:

Mijne Heeren,
Onder bovengaand motto richt ik mij tot U, overtuigd te zijn, mede namens vele ouders van kinderen van 
Uw school te schrijven. Indien het juist is, dat onze kinderen heden 'ijsvrij' hebben, gaarne het volgende:
Is het dan niet meer dan keurig, dat den dag, die volgt op de aankondiging van onze Regeering, om de 
uiterste zuinigheid toe te passen met brandstof, zelfs voor Openbare gebouwen, deze te beantwoorden, 
met 's middags geen school?
Wanneer dit uit zuinige, noodwendige overwegingen waren gedaan, had naar overtuiging van 
ondergetekende dit eveneens één dag kunnen zijn uitgesteld. Dan had er tenminste een halven dag kolen 
gespaard kunnen worden.
Geheel los van deze bezuinigingen zou naar mijn meening alleen in het alleruiterste een soortgelijk 'vrij af' 
mogen worden gegeven, temeer daar onze kinderen in het algemeen tijdens de bezetting al voldoende 
leerstof hebben moeten missen.
't Leek mij beter, mij te richten tot Uw bestuur, dan een soortgelijk schrijven in de plaatselijke pers te doen. 
Gaarne eenig antwoord van Uw tegemoet zienden.

Tekend een ontevreden huisvader,
Adm. De Ruijterstraat 30

Hoogachtend, H.C. Vos
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In een brief van 2 augustus 1949 worden de volgende namen aan onze (dit is de VCO) scholen gegeven:
School B 133: Prinses Wilhelminaschool
School C 143: Prinses Beatrixschool.

Op 1 september 1949 wordt de afgebrande en nieuw opgebouwde Prinses Beatrixschool geopend.

In 1953 jaar wordt de 4e school, de Prinses Ireneschool, gebouwd aan de Dr. de Visserstraat; eerst nog 
met de openbare school onder één dak.

De nieuw gebouwde Prinses Beatrixschool

De eerste steen,zoals deze in de achtergevel 
zat van de Prinses Ireneschool
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In 1955 werd aan een onderwijzer van één der scholen die zijn kind op de Gereformeerde school  
geplaatst had, verzocht direct het kind op één van onze scholen te plaatsen. 
Betrokkene deelde mee niet aan ons verzoek te kunnen voldoen en diende zijn ontslag in en trad per 1 
september 1955 in dienst van het Gereformeerde schoolbestuur alhier.

Prinses Ireneschool aan de Dr. de Visserstraat

In 1956 kon de eigen school worden geopend:  Prinses Ireneschool aan de Dr. de Visserstraat met als 
hoofd de heer G.M. van Dijk.
Op 19 november 1956 is offi cieel geopend de kleuterschool Prinses Marijke aan de Hobbemastraat.

In 1961 behoorden tot het VCO:
● Prinses Wilhelminaschool
● Prinses Beatrixschool
● Prinses Julianaschool
● Prinses Ireneschool
● Kleuterschool Prinses Margriet
● Kleuterschool Prinses Marijke

In 1963 wordt de eerste paal  geslagen voor de Prins Bernhardschool aan de Prof. v.d. Waalslaan.
Jaarverslag 1965 van het Gereformeerd Kleuter-onderwijs vermeldt:
Juffrouw Visser-van Leeuwen viel in, evenals voorgaande jaren, maar niet zonder tegenslag. Zij bracht haar 
kind met box en al mee naar school; dus ook in 1965, alleen de box was niet meer nodig. Tijdens één van 
haar lesuren kreeg de school inspectiebezoek. Toen was het uit met de pret want op grond van wettelijke 
bepalingen mogen geen kleuters onder de leeftijd van 4 jaar tot een kleuterschool worden toegelaten en 
het kind van juffrouw Visser was nog geen 3, dus kiezen of delen. Voor juffrouw Visser was het in die tijd 
onmogelijk om haar kind ergens onder te brengen, dus ging ze weg.
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In 1968 is de Prinses Wilhelminaschool oftewel Veereschool op Rivierdijk 631 gesloopt.

In 1968 bouw van twee kleuterscholen: 'Oranje' en 'Emma'.

In 1970 krijgt de 5e kleuterschool de naam Prins Willem Alexander.
Met ingang van 1 augustus 1970 wordt de Prinses Wilhelminaschool verplaatst naar een nieuwe 
6-klassige school aan de Valkweg no. 2; tot heden was deze school 'inwonend' in een schoolgebouw 
van het openbaar onderwijs aan de Leeuwerikweg no. 1; hoofd van de school was de heer J. van Zessen.

De nieuwe Prinses Wilhelminaschool aan de Valkweg

In 1972 wordt de Vereniging voor Christelijk Kleuteronderwijs opgeheven en vallen de volgende 
kleuterscholen onder de vlag van het VCOS:

● Prinses Margriet, Merwestraat 13
● Prinses Marijke, Dr. de Visserstraat 7
● Prins Willem Alexander, Valkweg 2
● Prins Johan Friso, Rivierdijk 421
● Oranje, Scheldelaan 2
● Emma, Prof.v.d Waalslaan 4

In 1976 is begonnen met de bouw van de Anne de Vriesschool, Westwijk II .
Per 1 januari 1978 houdt Kleuterschool Pr. Johan Friso op te bestaan.

Per 1 augustus 1979 sluit de Kleuterschool Pr. Marijke.

In 1980 sluit de Prinses Ireneschool; de leerlingen en leerkrachten gingen voor het merendeel naar de 
Prins Bernhardschool of de Prinses Wilhelminaschool.

In 1985 wordt kleuterschool Prins Willem Alexander geïntegreerd in het gebouw van de Prinses 
Wilhelminaschool aan de Valkweg 2. 
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Tot slot kwamen we nog een mooie foto tegen van het bestuur van de VCOS, die genomen is rond 1990.

Staand v.l.n.r.:  Jaap Groeneveld (dir. Pr. Julianaschool), Lenie Kop, Kees de Bondt, 
Suzan de Kruif, Leni Dubbeldam, Gerrit de Keizer (dir. Pr. Wilhelminaschool), 

Reier Kros, Wim de Wild, Thon Koning, Wim Dunsbergen.

Zittend v.l.n.r.: Hennie Snel, Janneke den Besten, Joop de Vries, Gert de Bruin.
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De geschiedenis van de Synagoge heeft u in ons 
vorige Periodiek kunnen lezen. Nu gaan we de 
ontmanteling en de herbouw van de Synagoge in 
1998 en 2002 onder de loep nemen.

Verminderd gebruik en verval tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog
Nadat in 1920, wegens gebrek aan minjan (10 
mannen) de laatste dienst werd gehouden, is 
vermoedelijk nog slechts incidenteel een dienst 
gehouden, volgens ooggetuigen overigens zelfs 
nog in de eerste helft van de oorlog. Inmiddels 
was na 1920 het onderhuis verhuurd aan niet-
joden, die tevens de taak kregen het interieur van 
de sjoel te onderhouden. Siem den Hartog, in Slie-
drecht bekend als Hartog 'de Jood' bleef trouw de 
sjoel inspecteren tot hij met zijn familie naar het 
concentratiekamp afgevoerd en daar vermoord 
werd. Alleen Ro, de dochter van Siem, overleefde 
als enige van de familie de oorlog. Toen de rest 
van de familie door de SD werd opgepakt, werkte 
Ro als apothekersassistente in het Israëlitisch zie-
kenhuis in Rotterdam. In de oorlog woonde de 
straatarme familie de Haas in het onderhuis. In 
1943 zijn nog een drietal jonge Duitse soldaten 
ingekwartierd geweest, maar zij hebben de syna-
goge ongemoeid gelaten. Het gebouw, daterend 
uit 1845 en niet onderheid, was in de 90-er jaren 
van de 19e eeuw al een beetje verzakt. Toen er 
tijdens het eind van de oorlog een bom van de 
geallieerden in het naburig griend terecht kwam 
schudde het op het dijklichaam waar het onge-
heid tegenaan gebouwd was.

Na de oorlog bleek dat het houtwerk in de syna-
goge grotendeels weg gesloopt was. Door oog-
getuigen is verklaard dat dit in de laatste, koude 
winter van de oorlog ('44-'45) in de kachel is ver-
dwenen, wat niet onwaarschijnlijk is. In 1946 is 
door een commissie van het NIK (het Nederlands 
Israëlitisch Kerkgenootschap) een rapport opge-
maakt in het kader van de inventarisatie van de 
joodse gebouwen die na de oorlog geen func-
tie en/of toekomst meer hadden. Verkoop bleek 
noodzakelijk waarbij nog opgemerkt werd dat het 
gebruik door een niet kosjere slager ongepast 
zou zijn. 

Herbouw Synagoge Sliedrecht
Interview Ronald Kitsz door Ina van 't Verlaat

Behalve de Thorarol, is niet bekend, waar andere 
interieurstukken gebleven zijn. De Thorarol is na 
de oorlog door Jantje poep verkocht aan een 
toen nog theologie studerende inwoner van Slie-
drecht, in wiens familie deze Thorarol zich nog 
altijd moet bevinden. Het bestuur van de syna-
goge koestert nog altijd de hoop dat de onrecht-
matig verkochte Thorarol ooit terugkeert naar de 
synagoge alwaar de rol in 1845 plechtig naar bin-
nengedragen was, als daad van inwijding.  

Na de oorlog heeft de familie de Paus in het 
onderhuis gewoond. Volgens hun herinnering 
was er nog wel iets van het interieur over. Wat 
bijzonder genoemd mag worden is dat moeder 
de Paus boven het nog steeds bestaande ritu-
ele bad, waar toen een slaapkamer was inge-
richt, drie dochters ter wereld bracht! Uniek in de 
wereld: De Paus heten en in een synagoge gebo-
ren worden! 
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In de synagogeruimte zelf heeft aanvankelijk 
een jutezakken naaier gewerkt, later is het hele 
gebouw verkocht aan groenteboer Den Bok uit 
Werkendam. Om ruimte te geven aan zijn paard 
en wagen, zijn 'ijzeren hond', werd de voorgevel 
ingrijpend gewijzigd. De toegang werd aanzien-
lijk vergroot waarvoor de steen met inscriptie, die 
boven de voordeur zat, moest worden verwijderd. 
Hierop stond: 'Bebeit Elohim nehallekh beragesh' 
('In het huis des Heren zullen wij opgaan in feest-
gedruis'). Dat de Stichting weet wat er op de ver-
dwenen steen heeft gestaan, heeft zij te danken 
aan dr. van Toledo uit Rockanje, vroeger huisarts 
in Sliedrecht. Als jongen studeerde hij op het 
gymnasium in Dordrecht waar hij ook Hebreeuws 
leerde. Eens noteerde hij de tekst die op de steen 
stond op een briefje om zijn leraar naar de bete-
kenis ervan te vragen. Hij wist zich nog te her-
inneren in welk boek hij dit briefje bewaard had. 
Het boek had hij echter lang geleden aan een 
vriend gegeven, maar na een telefoontje bleek 
dit briefje er wonderbaarlijk genoeg nog altijd in 

te zitten. Sindsdien voert de Stichting die tekst in 
haar logo.

De synagoge dreigt verloren te gaan, 
oprichting stichting
Op een zomerse dag in 1994 fi etsten Ruth en 
Abel de Jong uit Gorinchem langs de oude syna-
goge, als zodanig herkenbaar gemaakt door een 
Davidster boven in een raam. Ze informeerden 

hiernaar. Hen werd verteld dat het vroeger een 
synagoge geweest was en dat heeft heel wat 
teweeg gebracht. 

In die tijd moesten alle binnendijkse huizen en 
gebouwen gesloopt worden voor de dijkver-
sterking, dus ook de synagoge. Met het ver-
dwijnen van dit gebouw zou defi nitief een einde 
gemaakt worden aan de herinnering aan de eens 
hier levende Joden. Ruth en Abel maakten zich 
er sterk voor dat dit niet zou gebeuren. Op 13 
december 1994 werd de Stichting Synagoge Slie-
drecht Hardinxveld-Giessendam opgericht. De 
eerste bestuurders waren: René den Hollander, 
Abel en Ruth de Jong, Peter van Rooyen, Gijs van 
Straten en Joyce Smook-Noach. In het najaar van 
1996 wendde men zich tot de gemeente Slied-
recht in de hoop een positief advies te ontvangen 
in hun aanvraag bij het verwerven van de status 
van Rijksmonument. Vervolgens werd een ver-
gadering belegd in het Sliedrechts Museum met 
Ruth en Abel de Jong, Simon den Hollander en 
Joyce Smook-Noach. Tevens waren aanwezig 
Arie Struijk van de HVS, een vertegenwoordi-
ger van de Historische vereniging Hardinxveld-
Giessendam, Arie in 't Veld, die penningmeester 
werd en Ronald Kitsz, destijds raadslid, maar op 
persoonlijke titel en sinds 2 februari '97 nog altijd 
bestuurder. 

De gemeenteraad was positief, maar ondanks 
het feit dat de synagoge op een inventarisatielijst 
van de Provincie Zuid Holland voorkwam, wilde 
het Rijk er niet aan meewerken. Het belangrijkste 
argument was dat de status van Rijksmonument 
de noodzakelijke dijkversterking zou frustreren. 
Desondanks liet het stichtingsbestuur zich niet 
ontmoedigen. Er werd een plan tot herplaatsing 
bedacht, waarvoor de aankoop van het gebouw 
uiteraard noodzakelijk was. 

In het overleg met de toenmalige eigenaar, 
Maarten Kok uit Bleskensgraaf, die het gebouw 
als opslagruimte gebruikte, ontstond een ver-
schil van inzicht over het gewenste toekomstige 
gebruik. Door bemiddeling van wethouder Ad 
den Besten was het mogelijk dat op 3 december 
1997, op plechtige wijze in de raadszaal van het 
gemeentehuis in Sliedrecht, de gemeente Slied-
recht het gebouw aan de Stichting overdroeg. Dit 
nadat de gemeente aan Maarten Kok een andere 
woning verkocht en dit gebouw van hem gekocht 
had. Dat was de deal die de overdracht mogelijk 
maakte. 
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Na deze plechtige overdracht in het gemeente-
huis vertrokken allen naar het oude gebouwtje. 
Terwijl de daarbij horende zegenspreuk werd uit-
gesproken bevestigde Abel de Jong de Mezoeza 
(kokertje dat teksten uit de Thora bevat) aan de 
deurpost van het gebouw. Een historisch moment 
waarmee het gebouw zijn joodse identiteit terug 
kreeg.

Op 27 december 1997 organiseerde de 'Stich-
ting Synagoge' een feestelijke Chanoekaviering. 
Een feest dat de herinwijding van de Tempel in 
Jeruzalem herdenkt na een jarenlange vreemde 
bezetting. Heel toepasselijk voor de toekomst 
van dit gebouwtje dat voor altijd dreigde te ver-
dwijnen. Niet alleen uit het gezichtsbeeld, maar 
ook als enig joods gebedshuis in een regio waar 
het joodse leven eeuwenlang een plaats had in 
de samenleving. Met dit feest werden er opnieuw 
gebeden in de muren opgeslagen, die hierna 
zouden worden herplaatst.

In de statuten van de stichting staat als doel 
geformuleerd: Het behouden en in stand houden 
van het synagogegebouw zodat het kan worden 
gebruikt voor onder meer: 
- diensten van een Joodse gemeente;
- herinneringscentrum voor de Joodse 
 bevolking;
- tentoonstellingsruimte;
- plaats van samenkomst.  

Hiervoor was een totale reconstructie van het inte-
rieur nodig. In het Rijksarchief werd een tekening 
van de plattegrond gevonden waarop het vaste 
meubilair, waaronder de banken, de Bima en 
Aaron Hakodesh (thorakast), alsook de vrouwen-
galerij te zien was. Aan de hand hiervan alsook 
aan de verhalen van ooggetuigen kon de archi-
tect van de Stichting de plattegrond samenstel-
len die als basis voor de herbouw diende. Voor 
de herinrichting werd gebruik gemaakt van het 
door de Stichting Bossche Synagoge Bernardus 
Hartogensis aangeboden interieur uit de voorma-
lige synagoge van Zaltbommel, een synagoge 
gebouwd in 1864.

 
Een telefoontje van de voormalig gemeenteop-
zichter Henk van Ooyen leverde het raam op dat 
oorspronkelijk in de gevel zat. Een gietijzeren 
rond raam, dat een dergelijk raam moest vervan-
gen in de voormalige Rijsdijkstoep. Bij inspectie 
ter plaatse bleek deze daar inderdaad nog aan-
wezig te zijn. De stichting kon dit bemachtigen 
waarna het tijdelijk werd opgeslagen in de Irene-
school.
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Het pand wordt opgeslagen
Begin 1998 stond het er nog, dat bouwvallig 
dijkhuis als enig restant van de kaalslag aan de 
Rivierdijk ten gevolge van de dijkverzwaring. 
Toch was ook het vonnis over dit gebouwtje 
geveld. In april van dat jaar moest het van zijn 
oude plek verdwijnen waar het sinds 1845 stond. 
Maar dat was niet het einde ervan: zo'n negentig 
meter verderop zou het weer verrijzen. Daarvoor 
moest geld beschikbaar komen en dus werd er 
geld bijeen verzameld. Een informatiemap werd 
gemaakt en naar bedrijven en fondsen gestuurd. 
Bij enkele bedrijven mochten de leden van de 
Stichting hun verhaal komen doen, waaronder 
Eneco. Dit bedrijf schonk aanvankelijk f 100.000,- 
wat een enorme opsteker was, maar Eneco zou 
later nog meer geven dan dat  bedrag. Ook ande-
ren bleven niet achter. Daarnaast waren er giften 
in natura. IHC leverde bijvoorbeeld het ijzerwerk 
en de manuren voor de demontage (in 1998) 
en terugplaatsing (in 2002). Firma Swijnenburg 
zorgde voor het vervoer van de gedemonteerde 
elementen van en naar het terrein van aannemer 
Woudenberg in Groot Ammers. Een, in afwach-
ting van de in opdracht en op kosten van het 
Hoogheemraadschap, aan te leggen terp waarop 
de synagoge werd herplaatst.

Ondertussen deden ook andere bedrijven en 
fondsen een duit in het spreekwoordelijke zakje. 
Ten slotte werd er door de Stichting steun gezocht 
en aan de weg getimmerd door het geven van 
muziek- en toneeluitvoeringen, organiseren van 
Joodse feesten en het werven van donateurs. 
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Na vier jaar was in 2002 de nieuw geplaatste terp 
voldoende ingeklonken. Voordat de synagoge 
herplaatst werd, werd er op de terp een loofhut 
(Soekah) gebouwd en werd het Loofhuttenfeest 
(Soekot) gevierd. Bij dit feest wordt herdacht dat 
het joodse volk 40 jaar door de woestijn moest 
zwerven. Zij leefden toen in hutten, gemaakt van 
palmbladeren. Ook nu nog wordt door Joodse 
gezinnen elk jaar een loofhut in de tuin gezet, 
waarin men 7 dagen de maaltijden gebruikt.

Het terugplaatsen van het pand
Op 7 juni 2002 werden tijdens een feestelijke bij-
eenkomst de eerste segmenten op de nieuwe 
locatie teruggeplaatst. Het werd gevierd zoals 
het slaan van een eerste paal. De synagoge werd 
herbouwd volgens het ontwerp van Smook archi-
tecten te Dordrecht. 

Tijdens de werkzaamheden kwam echter naar 
voren dat enkele bedrijven die een hoog bedrag 
toegezegd hadden deze toezegging niet konden 
of wilden waarmaken. Daarmee ontstond een 
fors probleem. Na een gift van € 90.756,- van 
het Levi Lassenfonds moest er ten slotte toch ca. 
€ 360.000,- geleend worden. Voordat de Rabo-
bank dit beschikbaar stelde dienden er garanties 
te worden overlegd. Behalve een begroting met 
kosten en opbrengsten van activiteiten werden er 
enkele bedrijven en particulieren gevonden die 
voor 10 jaar het grootste deel van de rente voor 
hun rekening zouden nemen. Binnen 10 jaar zou 
er dan wel volledig moeten worden afgelost. 

In het najaar van 2002 werd het gebouw, inclusief 
een nieuwe gevelsteen met de oude Hebreeuwse 
tekst opgeleverd. Het bestuur zelf heeft het inte-
rieur van de Synagogeruimte getimmerd, het-
geen met name dankzij Ton de Koning en Rutger 
Smook tot stand is gekomen. Dit met gebruikma-
king van de interieurstukken uit de synagoge van 
Zaltbommel.
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In de jaren na de herinwijding en heringebruik-
name van de synagoge werd, na een burgerini-
tiatief, mede dankzij een gift van € 150.000,- van 
de Provincie Zuid Holland, er tot een bedrag van 
€ 100.000,- afgelost. De Rabobank gaf het stich-
tingsbestuur in 2014 nog een extra jaar de tijd om 
dit bedrag bij elkaar te halen. Een spannend jaar 
waarbij sluiting dreigde. Er werd advies gevraagd 
aan een professioneel fondsenwerver, maar ook 
hulp aan het lokale gemeentebestuur. Al met al 
werd de synagoge gered! De gemeente Slied-
recht gaf een bedrag van € 25.000,- en kerken uit 
Sliedrecht en omgeving droegen bij elkaar bijna 
€ 20.000,- bij. Daarnaast waren er vele, hartver-
warmende reacties en bijdragen van bedrijven en 
particulieren! Weliswaar was het aan het einde 
van 2014 nog spannend, maar ten slotte waren 
er 3 anonieme ondernemers die de rest van het 
toen nog benodigde geld middels een renteloze 
lening voor onbepaalde tijd bij elkaar brachten!    
Zodoende kon de Rabobank afbetaald en de 
Synagoge voor de toekomst behouden worden.

Tenslotte
Het ontstaan van het sjoeltje ('jodenkaerksie') aan 
de Kaai was in 1845 om bestuurlijke en fi nanci-
ele redenen een moeizaam proces geweest. De 
jaren voor de herbouw vergde eveneens veel 
inspanning en vasthoudendheid, maar het resul-
taat mag er zijn! 

Op 23 oktober 2003 werd de synagoge heringe-
wijd, waarbij zelfs de toen nog maar enkele maan-
den daarvoor in Jeruzalem gevonden liturgie uit 
1845, gevolgd is. Een bijzonder moment, waarna 
nog vele bijzondere momenten, bijeenkomsten 
en ontmoetingen volgden, in een gebouw dat 
blijvend onderdak biedt aan de herinnering, dat 
echter niet alleen een verleden maar ook een 
toekomst heeft! Thans wordt er incidenteel een 
dienst gehouden, rondleidingen en cursussen 
gegeven, muziekuitvoeringen en culturele acti-
viteiten georganiseerd. Daarnaast is het gebouw 
als trouwzaal te huur voor de voltrekking van een 
burgerlijk huwelijk, waarvoor het een prachtig 
decor biedt.

e
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De jaren '50 en '60 van Koos Lavooi
op de oude uitbreiding van Sliedrecht

Koos Lavooi

Het lezen van het boek 'Wandeling over Sliedrechtse Oude en Nieuwe Uitbreiding' bracht me op het idee 
om wat persoonlijke belevenissen uit die tijd op te schrijven. De start begint bij Dijkstraat 42. Later is deze 
straat hernoemd naar A.W. de Landgraafstraat. Maar ik ben geboren op 24-10-1942 in de Reederijstraat 
10 te Alblasserdam. Dit was het huis van tante Jans Vervoorn en ome Piet Tromp. Mijn ouders Koos 
Lavooi en Nel Vervoorn konden namelijk in Sliedrecht geen woning krijgen. Na enige maanden lukte dit 
wel en zijn we verhuisd naar een stoepwoning. Deze stoep was naast de bakkerij van de Merba gelegen. 

De stoep naast de Merba, genaamd de Zoutstoep of ook wel de kleine Kerkstoep genaamd

Toen mijn opa Jacobus Lavooi op 3-6-1943 overleed zijn mijn ouders naar zijn woning Dijkstraat 42 ver-
huisd. De huizen in de Dijkstraat zijn op een zandplaat gebouwd. Hierdoor waren geen heipalen nodig. 
De verzakkingen van de huizen in de Dwarsstraat zijn niet het gevolg van de watersnood zoals in boven-
staand boek geschreven staat, maar hier heeft vroeger een gantel gelopen. Achter onze huizen liep ook 
een gantel welke in verbinding stond met het Kleindiep. Via een klein dammetje in deze gantel kon je in 
de tuin van Nieuwpoort komen. Hoewel je niet in deze tuin mocht komen brachten we hier veel tijd in door 
met o.a. boomklimmen en walnoten rapen. Boomklimmen was voor mij geen favoriete bezigheid daar ik 
hoogtevrees had. Voor Cor Melgers uit onze straat was echter geen boom te hoog. Na deze tuin kwam 
weer een gantel en daarna een gigantische hoepelloods. 
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De even nummers in onze straat waren huurhuizen van 'Beter Wonen' De huurders van deze woningen 
waren veelal arbeiders, terwijl de oneven nummers koopwoningen waren waar de bewoners een iets 
betere baan hadden. In de straat woonde verder de familie Krijgsman waarvan zoon Jan bij mij in de klas 
zat en twee gezinnen Van Genderen (broers), welke allebei duivenmelkers waren. Dan Batenburg die op 
'De Klop' werkte en die als hobby konijnen fokken had. Naast ons woonde Boer die tekenaar bij 'De Klop' 
was. Met Edu Boer bouwde ik van afvalhout hutten achter ons huis. Verderop woonde dan Arie van der 
Zwaan en zijn vader Joost van der Zwaan woonde aan het eind van de Dijkstraat. 

Joost van der Zwaan
Joost was een kleurrijk fi guur. Zo verzorgde hij altijd de melkbus met limonade als het jaarlijkse reisje 
van Buurtvereniging 'De vrolijke buurt' werd georganiseerd. De inhoud van de melkbus was gekleurd, de 
smaak moest je erbij denken. Wat me ook bijgebleven is van Joost is de brand die ooit bij hem ontstond 
in een schuur achter zijn huis. Hij was patat aan het voorbakken en de olie vatte vlam. Joost moet toen 
geroepen hebben tegen de brandweer 'Hier nog een putsie water en daar nog een putsie'. Of dit werkelijk 
waar is weet ik niet meer, maar hij zou wel zijn bijnaam Joost de Puts eer hebben aangedaan. Melkboer 
Van Nood leverde enorme hoeveelheden gepasteuriseerde melk af bij Joost v.d. Zwaan. Joost maakte 
hier dan weer ijs van. 
De begrafenis van Joost in 1968 was voor mij ook de eerste begrafenis die ik bezocht. Als afgevaardigde 
van gymnastiekvereniging SSS bezocht ik deze begrafenis omdat Joost een van de oprichters van deze 
vereniging was. Niet alleen de buurtvereniging ging jaarlijks naar 'De Waranda' in Oosterhout. Ook het 
jaarlijkse reisje van de vakbond, waar mijn vader lid van was, ging hier naartoe. Ik was graag een keer 
ergens anders naartoe gegaan, maar helaas ontbrak het blijkbaar aan ideeën. 

De Neringdoenden

D 255 (thans Baanhoek 247) was de kruidenierswinkel van Poulus Visser
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In de jaren '50 was men al zeer vooruitstrevend, want kruidenier P.H. Visser uit wijk D kwam langs met 
zijn opschrijfboekje en 's avonds werden de boodschappen al bezorgd. Zo snel en gemakkelijk werkt 
men tegenwoordig niet eens. Bovendien kon je later betalen als er toevallig geen geld was. De kruidenier 
was een oude buurjongen van mijn moeder. Zij is n.l. in de stoep van de touwbaan in wijk D geboren. De 
dochter van P.H. Visser, Nel Visser, heeft weer bij mij op de MULO gezeten. 
Verder was het een komen en gaan van handelaren aan de deur, zoals groenteboer Nederlof met zijn 
paardenkar uit wijk D, welke later verhuisde naar de Oranjestraat en weer later groenteboer Lommers. 
Melkboer Van Nood uit de Kleindiepstraat kwam met zijn bakfi ets met losse melk in melkbussen langs. 
Kaashandelaar Den Besten kwam eveneens wekelijks langs, alsmede olieboer Korporaal uit de Prins 
Bernhardstraat en schillenboer Mijnster uit de Noorderstraat met zijn schillenkar.

Ook de bakkerskar van de Coöperatie kwam dagelijks langs. 
Dan waren er ook nog personen die af en toe langs kwamen, zoals de meteropnemer die de muntjes uit 
de gasmeter kwam tellen. Wat een vingervlugheid om deze munten te sorteren en te tellen. De verzeke-
ringsman van 'De Centrale' kwam ook regelmatig langs om geld te innen voor de overlijdensverzekering. 
Dit soort verzekering afsluiten was in die tijd een must en stamt nog uit de periode van voor de Tweede 
Wereldoorlog, toen 'begraven van den armen' een zeer grote schande voor de familie was. 
Naast de scharensliep kwam opkoper Klop uit wijk D langs. Bram betaalde nooit veel voor oude spullen. 
Zijn gezegde was altijd: 'Niets waard vrouw, maar ik wil het wel meenemen'. Vlees werd gekocht bij slager 
Broeren in de Prins Bernhardstraat en als je de winkel wilde verlaten zei hij altijd: 'Nog een stukkie worst 
broer?'
Voor vader moest er altijd shag en Rizzla vloei gekocht worden bij Visser bovenaan de Dijkstraat. Visser 
was een oud voetballer en had dus veel voetbalsupporters als klant. Ik vond het vlammetje op de toon-
bank om sigaren aan te steken altijd prachtig. En de Rizzla vloei heeft indruk gemaakt omdat je op een 
gegeven moment plaatjes bij de vloei kreeg welke je in een boek kon plakken. Bijna alles werd dus aan 
huis afgehandeld. 
Voor het kopen van kleding was de reis meestal naar Dordrecht. Vaak gebeurde het kopen van kleding 
na de uitbetaling van de kinderbijslag. Dit was een extra inkomstenbron voor het gezin welke 1x per half 
jaar werd uitbetaald.

Ons Huis
Dan een heel ander verhaal, hoe zag ons huis eruit. Om te beginnen was er een voor- en een achterka-
mer, waarvan de achterkamer met een kolenkachel verwarmd werd. Midden in huis liep een trap omhoog 
en onder de trap was een koele kelder waar de melk bewaard werd. De trap leidde naar een overloop 
met twee inbouwkasten en twee slaapkamers. Aan het huis was een keuken plus toilet gebouwd met 
een plat dak. Een douche ontbrak, dus de eerste jaren werd de wekelijkse wasbeurt gedaan in een grote 
zinken teil. 

Schillenboer Mijnster
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Toen ik groter werd mocht ik wekelijks naar het badhuis in de Middeldiepstraat. Een wasbeurt duurde 
maximaal 20 minuten en middels een klok op de deur werd de tijd nauwgezet bijgehouden door de bad-
meester. Hier heb ik ook diverse badhuissongs geleerd, o.a. 'Droomland'. En soms als ik een oude plaat 
op de radio hoor, dan roep ik: 'Hé , goed luisteren, er is een badhuissong op de radio'. Het badhuis werd 
later verkocht aan Wor, de begrafenisondernemer. Hier heb ik nooit aan kunnen wennen. Bij een begrafe-
nis moest ik altijd aan de badhuissongs en aan de badhokjes denken, hoe treurig de begrafenis ook was. 
Op een gegeven moment werd ons huis verbouwd door 'Beter Wonen'. Men vond dat de toiletruimte van 
1 bij ca 2 meter groot genoeg was om te splitsen in een toilet en douche. Alles nat natuurlijk bij het dou-
chen. Weer een aantal jaren later een nieuwe verbouwing. Nu werd de douche op een stukje overloop 
geplaatst. Nog steeds een uiterst krappe bedoening. Wel kwam toen ruimte vrij bij het toilet. Deze ruimte 
kon nu ingeruimd worden voor een wasmachine. Mijn ouders waren inmiddels 25 jaar getrouwd en de 
eerste wasmachine, een Zancker, kregen ze van mij cadeau. 
Onder het raam van de achterkamer stond een grote houten kolenkist, die 's zomers gevuld werd met 
antraciet kolen door kolenboer Visser uit wijk D. De kolenboer was weer een broer van onze kruidenier. 
En achter ons huis was een grote houten schuur vol met fi etsonderdelen, maar geen complete fi ets. De 
eerste fi ets na de oorlog werd dus een gemoffeld frame welke van onderdelen werd voorzien.
Nu, na 65 jaar, staat mijn schuur nog steeds vol met fi etsonderdelen. Een eigen fi ets vond ik heel belang-
rijk, dus van mijn eerste verdiende geld, ik verdiende toen 175 gulden per maand, heb ik een Empo fi ets 
met 4 versnellingen gekocht voor 325 gulden.

Schoolopleiding
De kleuterschool was niet verplicht en mijn ouders besloten dat ik niet naar de kleuterschool hoefde te 
gaan. Af en toe word ik nog met sommige dingen geplaagd. 'Niet naar de kleuterschool geweest zeker!' 
Maar met mijn 6e jaar mocht ik naar school 2. De eerste schooljuffrouw was juffrouw Budding uit de 
Merwestraat en zij was de eerste vrouw waarop ik met mijn 6 jaren 'verliefd' werd. Later liep ik soms langs 
haar woning om haar te zien. Andere schoolmeesters waren Eikelenboom uit de Oranjestraat en het 
schoolhoofd Buis uit de Rembrandtlaan. 

Buis zat ook in het bestuur van de Nutsspaarbank. Bij deze bank in wijk C ben ik ook gaan sparen. Dit 
was ook een hele belevenis. 's Woensdags ging je met je spaarbankboekje naar de bank. Je kwam eerst 
in een wachtkamer. Als je aan de beurt was ging je een tweede kamer in. Hier stond een enorm bureau 
met hierachter 2 of 3 belangrijke 'bankdirecteuren' Wat nog meer indruk maakte was de grote kluisdeur 
in de rechterhoek van de kamer en de deur stond altijd open. Vervolgens werd het spaarbedrag op een 
lijst geschreven en in het boekje genoteerd. 

Het gebouw links vooraan was de Nutsspaarbank (thans Molendijk 27)
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We kregen ook schoolgymnastiek van Broekhuis in C12, maar dat stelde zeer weinig voor. Alleen maar 
zitvoetbal en als er een schoolcijfer vastgesteld moest worden dan waren er altijd twee dezelfde proeven, 
n.l. klimmen in stalen buizen en hoogspringen. Weinig inspirerend. 
Na schooltijd voetbalden we veel op straat, schoolplein of plantsoen. Voetballen was echter alleen toe-
gestaan achter bij de spoorlijn. Dus op woensdagmiddag trokken we met z'n allen naar de spoorlijn 
toe. Op andere dagen na schooltijd was dit te ver en bleven we dichter bij huis. We voetbalden op het 
MULO schoolplein of in het plantsoen 
op het Van den Houten Willemsplein. 
Verschillende keren zijn we hiervoor 
door de politie opgepakt. Op het poli-
tiebureau, welke in het gemeenthuis 
was gevestigd, moesten we dan straf-
regels schrijven: 'Ik mag niet voetbal-
len op straat' en dat minimaal 100 keer. 
Ook zijn we zelfs een enkele keer in 
een cel opgesloten. Het eindigde altijd 
hetzelfde. Je ouders werden gewaar-
schuwd en moesten ons vervolgens 
op komen halen. We waren echte 
voetbal recidivisten, want op een keer 
hebben we moeten verschijnen op het 
kantongerecht in de Wijnstraat te Dor-
drecht. En de straf die we kregen was: 
'De bal moest vernietigd worden'.

Het gebouw C 12 was het gymnastieklokaal

In de rechter vleugel van het Gemeentehuis 
was het politiebureau gevestigd
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De volgende school was de MULO met Van der Glas uit de Rembrandtlaan als schoolhoofd. Van der Glas 
gaf Duits, maar talen waren bij mij niet favoriet. Nee, mijn vakken waren wiskunde, algebra en boekhou-
den. Bij deze vakken behoorde ik tot de besten van de klas, dus werd Oevering, die wiskunde gaf, mijn 
favoriete leraar. Groot was de verbazing van mijn ouders toen ik voor mijn examen zakte. Fantastische 
cijfers voor mijn favoriete vakken, maar de vakken taal waren een ramp. 

School VI, later de MULO-school

Hoe kon dit gebeuren? Mijn ouders gaven de schoolleiding de schuld en ik moest maar op de MULO in 
Alblasserdam het examen nogmaals proberen te halen. Wat mijn ouders nooit geweten hebben is het feit 
dat ik in het laatste jaar van de MULO werkelijk niets aan mijn talen had gedaan. In Alblasserdam heb ik 
wel mijn diploma gehaald.
Mijn schoolvrienden op de MULO waren Piet Wor uit de Julianastraat en Arie Bakker uit de Middeldiep-
straat. Op de MULO in Sliedrecht hebben we ook kattenkwaad uitgehaald. Van het scheikundelokaal 
lieten we bewust een raam openstaan om na schooltijd in te breken. We klommen na schooltijd naar 
binnen en namen uit het scheikundelokaal o.a. kaliumperchloraat en ammoniumchloride mee. Want als 
je deze stoffen in een bepaalde verhouding met suiker mengde dan had je een rookbom. Aldus rook-
bommen gemaakt en hiermee luciferdoosjes gevuld. Deze doosjes hebben we met Oud en Nieuw in de 
Kerkbuurt aangestoken en het was een succes. We hebben er zelfs'De Merwestreek' mee gehaald. Het 
maken van rookbommen is waarschijnlijk de basis geweest voor mijn latere beroepskeuze: Chemisch 
analist.
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Een mislukte poging om onder te duiken
Gerrit Venis

De gouden brief uit de Margriet over het Jodenpoortje
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Het Jodenpoortje tussen de tuinen van 
Adriaan Volkersingel 22 en Trompstraat 23

Simon Kleinkramer verhuisde met zijn 
ouders, twee broertjes en een zusje van Rot-
terdam naar Sliedrecht. De plaats waar ook 
zijn opa & oma van moeders kant en zijn 
oma van vaders kant woonden. Zijn oom 
(Jacques van Gelderen), tante en neefje 
volgden ongeveer een jaar later en trokken 
in bij Leentje Nederlof op de Stationsweg.

Woning familie Kleinkramer: Merwesingel 88 nu Adriaan Volkersingel 22
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Bij meerdere gelegenheden 
kregen beide families het advies 
onder te duiken. Maar net als 
opa Simon de Hartog ziet niet 
iedereen dat zitten: 'Het zal wel 
meevallen'. Bovendien zijn de 
kinderen nog wel wat jong om 
ze zomaar in een avontuur te 
storten. 
Dat leidt er toe dat Jacques van 
Gelderen samen met zijn neef 
Simon (dan 16 jaar oud) gaat 
kijken of het ook voor de ande-
ren te doen is.

Drie Sliedrechtse helpers
Op de Stationsweg woont ook 
Kees Bitter. De vader van Kees 
Bitter is directeur van het Slie-
drechtse postkantoor. Jacques 
benadert Kees met de vraag of 
hij behulpzaam kan zijn bij een 
poging om (via de Biesbosch of 
misschien zelfs wel in de Bies-
bosch) een onderduikroute of 
adres te vinden.

Woning Leentje Nederlof op Stationsweg 32 (uiterst rechts)

Kaart van de Sliedrechtse Biesbosch met links de Sterlinggriend
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Kees denkt over de vraag na en besluit dan hulp 
te vragen aan een van zijn kennissen, die vast 
heel veel moeten weten over de Biesbosch. De 
Biesbosch is ook dan al voor de Duitsers een 
doolhof waar ze vanwege de kans op aanslagen 
liever niet komen.
Kees komt uit bij IJsbrand Jan de Jong, zoon van 
Jan de Jong, directeur van de bekende hoepel-
handel.
IJsbrand hoeft niet zo lang na te denken en zegt 
wel een plekje te weten. In de Sterlinggriend 
(aan het Wantij op de toenmalige grens van de 
gemeente Sliedrecht en Dordrecht) staat een 
griendkeet en daar is vast een mogelijkheid.
IJsbrand bespreekt de vraag met een van zijn 
vrienden: Bas Visser. En ook die is wel genegen 
te helpen. Ze besluiten om samen met Jacques 
en Simon op zoek te gaan.
IJsbrand kent wel een mogelijkheid om de groep 
naar de overkant te varen. Hij komt uit bij de hem 
bekende Teunis Korporaal (bekend omdat Teunis 
onderbaas is bij Jan de Jong) en vraagt of hij hem 
met een paar vrienden met de motorboot van de 
fi rma naar de Sterlingpolder kan brengen.
Op het afgesproken moment (11 augustus 1942 
's middags om 5 uur) blijkt de motorboot kapot. 
De bagage en wat dekens staan dan al in de 
boot en IJsbrand en Teunis spreken af dat zodra 
de motor weer draait Teunis de spullen naar de 
griend zal varen.
Nu het vervoer per motorboot niet kan, vinden 
de vrienden een andere oplossing. Met twee 
kano's steken ze de rivier over en belanden bij 
de griendkeet. Als ze daar aankomen blijkt dat er 
twee arbeiders van Jan de Jong verblijven. Die 
weigeren om de twee Joden in de keet onderdak 
te geven. 
IJsbrand probeert dan nog een plekje te vinden 
bij een boer in de buurt. Maar ook daar krijgt hij 
nul op het rekest.
Ze besluiten terug te keren. Simon, Jacques en 
Bas stappen in één kano en IJsbrand neemt 
plaats in de 2e kano.
De kano met de drie mensen maakt, onder het 
zicht van de wal aan de Merwesingel, water  maar 
het lukt om met de boot aan de kant te komen. 
Dat is echter gepaard gegaan met veel lawaai. 
Jacques noch Simon was de zwemkunst meester 
en ze hebben dan ook hard om hulp geroepen. 
Vrijwel iedere bewoner van de uitbreiding langs 
de Merwede was op de hoogte van wat er was 
gebeurd, lezen we in een verhoor van politiechef 
Kusters na de oorlog. 

De griendkeet in de Sterlinggriend

De politie is niet direct op de wal aanwezig. Ze 
worden geattendeerd door de rivierpolitie, die 
heeft natuurlijk ook ontdekt dat er iets gaande 
was.

Allemaal gearresteerd
Bas Visser zegt, dat hij eerst bij kennissen wat 
op verhaal is gekomen en daarna naar huis is 
gegaan. Daar werd hij rond 1 uur 's nachts door 
de politie opgehaald. 
Ook de beide Joodse mannen zijn naar hun 
huis gegaan. Voor Simon was dat eenvoudig; hij 
woonde verderop aan de singel. Jacques werd 
opgevangen in een woning aan de Van Len-
nepstraat. Daar werd hij onderzocht door dokter 
Folmer en die heeft hem naar het huis van de 
familie Kleinkramer gebracht.
IJsbrand is met de beide kano's naar de haven 
gevaren en naar het huis van zijn tante gegaan.
Hij wordt eveneens rond 1 uur opgehaald.
Aan dat ophalen is - telefonisch - overleg met bur-
gemeester Popping vooraf gegaan. Het gesprek 
wordt op het postkantoor afgeluisterd en na de 
oorlog openbaar: 'De politieagent voelde er niet 
zo veel voor, maar de burgemeester hield aan op 
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de arrestatie en stelde dat het zo vlug mogelijk 
moest gebeuren.'  Met als belangrijkste argument 
dat er zoveel mensen op de hoogte waren van 
wat er was gebeurd, dat het ook snel de Duitsers 
ter ore zou komen, met alle mogelijke gevolgen 
van dien.
Ook IJsbrand belandt op het politiebureau en het 
dagrapport van 12 augustus 1942 meldt - om 2 
uur 's nachts - dat: de 4 mensen 'ingevolge beko-
men opdracht in arrest zijn gesteld.'
Lang niet iedereen is van deze arrestatie op de 
hoogte. 
Korporaal krijgt de motor weer aan de praat en 
vaart naar de Sterlingpolder om de koffers af te 
geven. Daar hoort hij van de aanwezig griendwer-
kers dat De Jong weer was vertrokken en dat de 
Joden waren meegegaan.

Korporaal laat zijn bootje (met de spullen daarin) 
achter in het Wantij en reist terug naar Sliedrecht. 
Daar wordt hij later op de avond van de 12e aan-
gehouden.
Tijdens zijn verhoor haalt IJsbrand de betrokken-
heid van Cees Bitter aan. Hij vertelt er bij dat Cees 
in het bezit is van een machinegeweer. De politie 
gaat op onderzoek uit en vindt op de zolder van 
het postkantoor twee onderdelen (de loop met 
kolf) van een waarschijnlijk Duitse mitrailleur.
Reden genoeg dus om ook Cees op te pakken.
Niet alleen Cees maar ook Bas, Jacques, Simon 
en IJsbrand worden overgebracht naar de Sicher-
heits polizei te Rotterdam. Ook daar vindt een 
verhoor plaats en pas na een week komen Bas, 
IJsbrand en Simon weer naar huis. 
Jacques van Gelderen komt niet meer vrij. Hij 
wordt naar de loods in Rotterdam overbracht en 
treft daar zijn vrouw en zoontje. 

Cees Bitter

Cees Bitter

De arrestatie van Cees in verband 
met de poging tot onderduiken van 
de Joodse mannen voert hem recht-
streeks naar de afgrond. Hij belandt 
uiteindelijk in het Rotterdams verzet, 
maar als veel leden van Rotterdamse 
knokploegen worden gearresteerd, 
begint men zich in verzetskringen 
af te vragen of Bitter wellicht tijdens 
zijn arrestatie was “doorgeslagen” 
en gedwongen werd met de Duit-
sers mee te werken door verraad te 
plegen. Bitter wordt door het verzet 
verhoord en bekend dat arrestaties in 
zowel Rotterdam, Amsterdam als Den 
Haag aan hem te wijten waren. 
Hij wordt schuldig bevonden en door 
het verzet geliquideerd. Zijn stoffe-
lijk overschot werd in een juten zak 
genaaid en met bakstenen verzwaard 
in het Boerengat geworpen.
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Op transport
En dan gaat het in snel tempo. Op 14 augustus 
is het gezin in de loods; op 15 augustus komen 
ze aan in Westerbork en vandaar gaan ze op 
17 augustus naar Auschwitz. Daar komen ze 
19 augustus aan en worden Sophia en Simon 
Gabriël nog op diezelfde dag vermoord. Jacques 
van Gelderen treft op 30 september 1942 het-
zelfde lot.

Simon Kleinkramer heeft meer 'geluk'. Hem wordt 
-met de rest van zijn familie- huisarrest opge-
legd. Maar de spullen voor 'de grote reis', zoals 
zijn oom Jacques dat nog omschrijft in een brief-
kaart aan de Sliedrechtse politie, staan klaar in 
de gang. Op 4 september - en blijkbaar zijn ze 
daar over geïnformeerd, want anders hadden ze 
geen afscheid genomen van de buren - staat de 
politie voor de deur. 

Buurtgenoot Henk van Veen is daarvan -als 
7-jarige getuige. Hij vertelde mij: 'Ik woonde met 
mijn ouders in de Trompstraat. In die tijd zag de 
buurt er anders uit dan nu. De Singel was nog niet 
bebouwd tussen het hoekhuis aan de Piet Hein-
straat en het huis van de familie Kleinkramer (zie 
foto op blz. 48). Het was een prachtig speelter-
rein. We waren veel te vinden aan de rivier en in 
de loopgraven, die daar waren aangelegd. Op de 
dag dat de familie Kleinkramer werd opgepakt, 
waren we aan het spelen in de buurt van het huis 
op de hoek van de Singel en het (nu) Albrecht-
plein. Plotseling stopte er een overkapte Duitse 
truck en stapten twee soldaten uit.

Ik heb er een poosje staan kijken toen de fami-
lie naar de auto liep. Dat duurde niet zo lang, ik 
denk dat de handbagage al gereed stond. Bij het 
instappen werden ze door de Duitsers geholpen. 
Dat gebeurde allemaal heel rustig zonder bevelen 
of geschreeuw. Als jochie van 7 besef je niet wat 
en waarom het gebeurt. Maar tot op de dag van 
vandaag zie ik het voor me.'

De familie Kleinkramer belandt een dag later (5 
september 1942) in Westerbork en wordt op 11 
september op transport gesteld. 
Van de 874 mensen op dit transport, worden er in 
Cosel (zo'n 80 kilometer ten westen van Ausch-
witz) 140 uit de trein gehaald. Zij worden te werk 
gesteld in een van de kampen van de Organisa-
tion Schmelt. De organisatie was genoemd naar 
Albrecht Schmelt. Die was door Himmler belast 
met de inzet van buitenlandse arbeidskrachten 
in Opper-Silezië. Schmelt had -tussen 28 augus-
tus en 10 december 1942 - toestemming Joodse 
mannen tussen 15 en 50 jaar uit de treinen te 
halen. Ongeveer 9.000 mannen en jongens 
werden hier wreed van hun gezinnen geschei-
den. Dat gebeurde ook Salomon en Simon Klein-
kramer. Vader en zoon belanden uiteindelijk in 
Seibersdorf waar ze omstreeks 31 maart 1943 
zijn vermoord.
Moeder (Sara) en de drie jongste kinderen 
(Hartog, 12 jaar; Siegfried, 11 en Mietje, 8 jaar) 
reizen samen verder en worden op 14 september 
1942 in Auschwitz vergast. 

Gezinskaart van de familie Kleinkramer
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Geschiedenis woning Rivierdijk 611
Werkgroep bebouwing

De werkgroep bebouwing, heeft mede op verzoek van de huidige eigenaar, onderzoek gedaan naar de 
bewoners- c.q. eigenarengeschiedenis van de woning Rivierdijk 611, v/h B 77.

In de achtergevel zit een jaarsteen, waarop staat: Gelegd door A. Bos en G.J. Bos 19 augustus 1890.
Waarom in de achtergevel? Met de bouw van dit soort dijkhuizen werd altijd aan de achterzijde begon-
nen, omdat dit het onderdijkse oftewel het laagste gedeelte was.

Wie waren  deze steenleggers?
Wouter Arie Bos (geboren 16 september 1853, overleden 9 maart 1900) is gehuwd met Johanna Wille-
mina Flim (geboren 13 juni 1861 te Hellendoorn, overleden 22 september 1946 te Sliedrecht)
Opmerking: op de Sliedrechtse begraafplaats is hun graf nog te zien.

Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen geboren:
1. Adriaan, geboren 26-03-1880 te Hellendoorn.
2. Gerrit Jan, geboren 24 april 1884 te Sliedrecht.
3. Adriaantje Adriana, geboren 13 september 1889 te Sliedrecht.
4. Gerridina, geboren 16 oktober 1902 te Sliedrecht.

Conclusie: Wouter Arie Bos heeft dit huis in 1890 laten bouwen en de 2 oudste zonen hebben de 
eerste steen gelegd; ook in de Jugendstil-voorgevel is het jaartal 1890 verwerkt.
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Na het overlijden van Wouter Arie Bos op 9 maart 1900 komt het huis op naam te staan van zijn vrouw 
Johanna Willemina Bos - Flim.

In 1932 verkoopt Johanna Willemina Bos - Flim  het huis aan Jacobus Pieter Seret, bevrachtingscom-
missaris te Utrecht.

In 1950 verkoopt Seret het huis aan Gerard Veldhuizen, slager te Sliedrecht, die hier echter nooit een 
slagerij in gehad heeft.

In 1952 verkoopt Veldhuizen het huis aan Arie Hartog, autobusondernemer te Sliedrecht.

In 1984 komt, na overlijden van Arie 
Hartog, het huis door vererving 
te staan op naam van Piet (P.T.)  
Lanser (de overbuurman), die er 
echter nooit gewoond heeft.

In 1986 verkoopt Piet Lanser het 
huis aan van der Schild Holding 
en wordt het pand gebruikt als kan-
toor; het onderhuis wordt verhuurd 
aan de familie 't Lam.

In 2007 verkoopt van der Schild 
Holding het huis aan Bart van 
Roosendaal, directeur/eigenaar 
van een technisch uitzendbureau.

In 2016 verkoopt Bart van Roosen-
daal het huis aan Michel van der  
Klooster, directeur/eigenaar van 
een adviesbureau in de afvalsector 
en automotive branche.

Anno 1890

De voorgevel van de woning met bovenin de 2 stenen 'Anno 1890'
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Scheepswerf A. Baars AZN N.V. bouwt en exploiteert 
onmisbaar baggermateriaal voor afvoer en transport

Bron: Industrieel Palet, uitgegeven rond 1960

Steeds ingewikkelder van constructie en imponerender van afmeting worden de emmermolens en de 
vele types zuigers, die het karakteristieke beeld van baggerwerken vormen. Ingenieuze apparaten, die 
tot werkloosheid gedoemd zouden zijn bij de afwezigheid van het minder in het oog lopende materieel 
dat noodzakelijk is voor de vlotte afvoer en het transport.

De scheepswerf A. Baars Azn. N.V. te Sliedrecht heeft zich toegelegd op de bouw van dit materieel en 
met deze specialisatie een hoogstaande reputatie in de baggerwereld verworven. De basis voor de groei 
en het succes van de onderneming is terug te vinden in 1832, toen een uit Heinenoord afkomstige heer 
Kornelis Baars in Sliedrecht een scheepswerf stichtte en reeds kort na de start ervan zijn naam vestigde 
door de bouw van houten vaartuigen. Zijn oudste zoon Arie - grootvader van de huidige vier directeuren - 
richtte enige jaren na het overlijden van zijn vader een eigen werf op, die in 1888 werd overgeplaatst naar 
het terrein waar het bedrijf thans nog gevestigd is. De scheepswerf heeft drie hellingen, waarvan er een 
met een lengte van 80 meter bestemd is voor nieuwbouw en de twee andere van resp. 40 en 50 meter 
behalve voor nieuwbouw ook voor reparatie-werkzaamheden gebruikt worden. Tot de huidige productie 
behoren de bouw van zolderbakken van 150 ton, onderoplossers van 200 m³, elevatorklepbakken van 
300 m³ en een sondeervaartuig. Dit laatste schip is bestemd voor bodemonderzoek en wordt gebouwd 
in opdracht van de Dienst Gemeentewerken van Rotterdam.
 
Natuurlijk biedt de werfaccomodatie ook mogelijkheden voor de bouw van andere vaartuigen zoals 
sleepboten en binnenvaartschepen en is het afzetgebied van het bedrijf beslist niet beperkt tot eigen 
land. In 1921 werd begonnen met een nevenbedrijf, dat thans bekend staat onder de naam A. Baars Azn. 
Exploitatie van Baggermaterieel N.V. Het is een handelsonderneming, die zich heeft toegelegd op de 
verkoop en verhuur van baggermaterieel, in het bijzonder van zolderbakken van 100 en 200 ton, onder-
oplossers van 60 tot 250 m³, elevatorbakken van 80 tot 200 m³ en elevator-kleibakken tot 300 m³.

De goede arbeidsprestaties op de werf zijn niet alleen de getuigenissen van een goed geschoold perso-
neel, doch ook van de prettige sfeer die er tussen directie en medewerkers heerst. Trouwens de staat van 
dienst van menige werknemer is een duidelijke afspiegeling van het goede werkklimaat.
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‘Iedereen die hier woont zegt: 
ik had dit vijf jaar 

eerder moeten doen’

Hof van Sliedrecht  |  Lijsterweg 31 Sliedrecht  |  tel. 0184 - 41 43 55  |  www.hofvansliedrecht.nl

stijlvol en onbezorgd wonen

Hof van Sliedrecht biedt luxe en comfortabele huisvesting aan senioren. U woont 

tegen een gunstig tarief in een prachtig, ruim appartement. U hebt de beschikking over tal 

van faciliteiten en services die het leven veraangenamen en vergemakkelijken. 

Indien nodig is zorg beschikbaar.
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  Naeltwijck                  Lockhorst               Niemants Vrient 

1920 
Wijk B - omgeving van cafe Slob, thans de Klok 
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