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Van de redactie
Mevr. de Jager uit het appartementencomplex Oosterbrug vroeg zich af hoe het kan dat op blz. 53 van 
het vorige Periodiek dochter Gerridina is geboren op 16 oktober 1902 terwijl vader Wouter Arie Bos al 
overleden is op 9 maart 1900?

Antwoord: De datum 9 maart 1900 moet zijn 9 maart 1909. 

Van de voorzitter
In Rotterdam, ik meen zo’n jaar of 30 geleden, zag ik hem voor het 
eerst: een mobiele telefoon. Een soort minikoelkast waarmee de 
eigenaar trots als een pauw rondliep, hard pratend en iedereen in 
verbijstering achterlatend. Heden ten dage is dit een normaal straat-
beeld geworden, met dit verschil: toen nog een enkele beller, nu belt 
iedereen, jong en oud en op welke locatie dan ook. Gelukkig is er 
een Historische Vereniging, die het oude laat herleven. Zet daarom 
tijdens het lezen van ons mooie blad gerust uw mobiel uit.

Schepen worden gebouwd om te varen, toch zinken er ook weleens. 
In deze Periodiek de gebeurtenis van de Geopotes VIII welke verging tijdens een zware storm.
Wat te denken bij het verhaal over een ongeluk met 7 Sliedrechtse schakers of de fatale brand in 1762 
van de Grote Kerk alhier. Alsof het nog niet genoeg is leest u over één van de grootste treinrampen uit de 
Nederlandse geschiedenis  Het gebeurde bij het station met als trieste balans: 18 doden en 61 gewonden.
Het was bovendien ook nog oorlogstijd ( november 1942).

Nu het toch het woord oorlog weer gevallen is, komen de beelden van de voorbereiding en het onthullen 
van een herdenkingsbord bij “de Rol” weer naar boven. Op initiatief van de HVS heeft dit plaats gevonden.
We hebben hier een artikel aan gewijd. Verder leest u wie Dien en Jan zijn in hun oorlogsverhaal.

In het Sliedrechts museum vindt momenteel een expositie plaats van 50 jaar Elektra (begon als de Rosmo-
len) Daarom wijden we hier ook een artikel aan evenals over het verhuizen van de Sliedrechtse weekmarkt 
naar het Burgemeester Winklerplein.
Schrijver Bas Lissenburg heeft eens alle openbare scholen op een rijtje gezet en Wout en ondergetekende
zijn op bezoek geweest bij de dijkboerderij met paardenkop.
De redactie zette Imme Kadijk (een boer aan de overkant) eens in de schijnwerper en ook kunnen we lezen 
waarom Jaantje Verheij niet meer achter de toonbank is te vinden. 

Natuurlijk mag een verhaal over onze scheepsindustrie niet ontbreken, dit maal staat scheepswerf van 
Eijk&Zonen centraal. 
Alles bij elkaar vormt het weer een mooie eindejaarsuitgave, die we hartelijk aanbevelen. 

Noteer alvast dat onze gezamenlijke (HPS)  nieuwjaarsreceptie gehouden zal worden op 
maandag 8 januari van 16.00 uur tot 18.00 uur in het Sliedrechts museum.

Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen en een voorspoedig 2018 toe.
  

Peter Bons
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Inleiding
Dit is het verhaal over een sleephopperzuiger met 
als thuishaven Sliedrecht.
De naam van het schip is “Geopotes VIII. Een 
zusterschip van de “Geopotes VI”. Deze schepen 
waren de grootsten begin jaren 60 vorige eeuw.
De grootte van zo’n schip wordt bepaald door 
de inhoud van de hopper, in feite het laadruim. 
In vergelijking met sleephopperzuigers van van-
daag de dag gelden vaak andere afmetingen. 
Een sleephopperzuiger met een laadruiminhoud 
van 30.000 tot 40.000 m3 of meer is geen uitzon-
dering.

Techniek
De sleephopperzuigers “Geopotes VI en VIII” zijn 
gebouwd in de jaren 1962 en 1963 bij de IHC werf 
van L. Smit & Zoon in Kinderdijk. 
Afmetingen: lengte 108 m, breedte 18,5 m, diep-
gang geladen 8 m. Vaarsnelheid 12,5 knopen per 
uur, een knoop is gelijk aan een zeemijl: 1842 
meter.  

'Geopotes VIII' zinkt op 8 februari 1970
Remco van de Ven

Beide schepen hebben een laadruiminhoud van 
4212 m3. Een zuigbuis met een diameter van 
1000 mm op het achterschip aan stuurboord.  
Twee Smit-Bolnes V-dieselmotoren, 14 en 12 cilin-
ders, van respectievelijk 2380 pk stuurboord en 
2040 pk bakboord, drijven de schroeven aan. De 
pomp wordt aangedreven door een Smit-Bolnes 
12 cilinder V-dieselmotor van 2040 pk. Elke motor 
275 toeren per minuut. 
Voorts een boegschroef met een elektromotor 
van 500 pk. Volkomen nieuw was het systeem 
van de kegelvormige bodemkleppen die door 
middel van verticale klepstangen hydraulisch 
geopend en gesloten worden. De machinekamer 
en de pompkamer in het achterschip. De accom-
modatie voor de bemanning werd ingericht op 
het voorschip, voor de hopper ofwel het laad-
ruim. Het voordeel hiervan was dat de beman-
ning geen lawaai of trillingen ondervond van de 
vaarmotoren en de pompmotor. De kapiteinshut 
is gesitueerd onder de brug in de midscheeps. 
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Werk en repareren
De “Geopotes VI en VIII” zijn ingezet op onder-
houdsbaggerwerkzaamheden in het Euro-
poort- en Botlekgebied. Maar vooral ook buiten 
Nederland zijn met deze schepen op vele loca-
ties  baggerwerken uitgevoerd. Een spectaculair 
werk en misschien wel het meest aansprekende 
was het dieper maken van de toegang naar en de 
havens van Venetië, waarbij gebaggerd werd op 
het Canal Grande door de “Geopotes VIII”. Gon-
dels en vaporetto’s (waterbus) koersten om het 
bezienswaardige baggerwerktuig heen. Een film 
met fragmenten van dit werk is te zien in het Nati-
onaal Baggermuseum. 
Eind 1969 werd de “Geopotes VIII” ingezet bij het 
zandaanvoerproject IJmuiden. 
Er werd zand gewonnen op de Noordzee en werd 
gelost in de buitenhaven van IJmuiden in een 
onderwaterdepot. Een profielzuiger pompte het 
zand uit het depot en perste het zand met behulp 
van tussenstations naar de nieuw aan te leggen 
industrieterreinen van Amsterdam-West. 
Na afloop van dit werk, net voor kerstmis 1969, 
gaat de “Geopotes VIII” voor jaarlijks onderhoud 
in dok bij scheepsreparatiewerf Niehuis Van den 
Berg in de Eemshaven, Rotterdam-Pernis. Zo’n 
reparatieperiode duurt doorgaans vier weken. 
Het schip werd tegelijk gereed gemaakt voor een 
volgend werk in Milford Haven, in Wales, aan de 
westkust van Engeland. 
 
In Milford Haven werden de toegangsgeul en de 
haven dieper gemaakt voor grotere olie- en erts-
tankers. Hiervoor moest deels rotsachtige bodem 
worden gebaggerd. Het werk werd uitgevoerd 
met een zware snijkopzuiger en de baggermolen 
“Kil” van Adriaan Volker. Vooraf werd  met behulp 
van springstof de rotsbodem losgemaakt zodat 
het voor de snijkopzuiger en de baggermolen 
verwerkbaar werd. De “Geopotes VIII” zou voor 
de tweede keer naar Milford Haven gaan voor 
het opruimen van de zogenaamde “losse troep”. 
Deze losse troep, brokken steen en rots, werd 
buitengaats gedumpt in een daarvoor aangewe-
zen diepe plaats in het Saint George Channel. 
 
Gedurende de jaarlijkse onderhoudsbeurt aan 
de werf, werd de “Geopotes VIII” voorbereid op 
het werk in Milford Haven. Vanwege de te ver-
wachten zware slijtage aan de baggerinstallatie, 
werden extra slijtdelen scheep genomen. Zoals 
extra sleepkoppen en een tweede reserve pomp-
huis met waaiers.  

Op die vrijdag van de 6e februari (1970) moest 
er nog flink aangepoot worden om na de onder-
houdsbeurt aan de werf weer schoon schip te 
maken en het nodige aan dek te zeevasten. Zo 
was onder meer de zuigbaas/pijpenman (tegen-
woordig noemt men dat de baggermeester of 
dredgemaster) met collega’s druk in de weer 
in de pompkamer om reservedelen en gereed-
schap zeevast op te bergen.

Zeereis naar West Engeland
Op vrijdagmiddag 6 februari 1970 was het zo ver 
dat de zeereis naar Milford Haven kon beginnen. 
De waterschout kwam aan boord om de namen 
van de bemanning te registreren op de monster-
rol en hiervan aantekening te maken in ieders 
persoonlijke zeemansboek. Een zeemansboek is 
een soort van paspoort.  Dit wordt een monster-
boekje genoemd. In het monsterboekje worden 
alle reizen genoteerd die door de opvarende 
buiten een grensgebied worden gemaakt. 
De waterschout controleert voorts of er vol-
doende bemanning aan boord is met de beno-
digde diploma’s voor de zeereis. In die tijd, 1970, 
moest er ook een marconist met de zeereis mee. 
De marconist werd aan boord meestal sparks 
(Engels) of vonkentrekker genoemd vanwege de 
methode van werken met een seinsleutel in vroe-
gere tijden. 

Die middag was ook de scheepvaartinspectie aan 
boord om de onderhoudsbeurt af te ronden. Op 
die 6e februari van het jaar 1970 was de weers-
verwachting voor het Nauw van Calais, de Engel-
sen noemen dit The Street of Dover, zware storm.  
Ten zuiden van Engeland zouden golven kunnen 
oplopen van 6 tot 10 meter.  
In de wetenschap van zwaar weer werden beide 
sloepen geïnspecteerd op bedrijfszekerheid. Dat 
was maar goed ook, want er mankeerde het een 
en ander. Met man en macht werden de sloepen 
gangbaar gemaakt. Laat in de middag was het 
eindelijk zo ver. Het schip lag al op een stootga-
ren (de laatste tros) voor vertrek. 
De mensen van de technische dienst en uitvoe-
ring van Adriaan Volker Baggermaatschappij 
wenste de bemanning een goede reis en gingen 
van boord. 
De laatste tros werd los gemaakt. Met een atten-
tiesignaal van de scheepshoorn kwam het schip 
los van de kade. Begin februari en op een don-
kere avond was de reis begonnen.
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Zwaar weer
De weersverwachtingen voor de zeereis waren er 
ondertussen niet beter op geworden. Windkracht 
8 in het Nauw van Calais (The Street of Dover) 
met een zware deining vanuit de Atlantische 
Oceaan. De weersvoorspellingen voor de zuid-
kust van Engeland waren nog slechter. 
In de nacht van zaterdag op zondag 8 februari 
1970 was de “Geopotes VIII”  aangekomen bij de 
meest zuidwestelijke punt van Engeland, Lands 
End. 
Deining met golven van zes tot tien meter hoog 
vanuit de Atlantische Oceaan deden het schip 
hevig stampen en slingeren. De zware storm, 
windkracht 8 Beaufort, vanuit het westen was 
bepaald niet minder geworden. Nadat Lands End 
was gerond, werd de koers om de noord gelegd, 
richting Ierse Zee. Hierdoor kwam het schip 
dwars op de wind en de golven vanuit de Atlanti-
sche Oceaan. 
De golfslag en de storm beukten zwaar tegen het 
slingerend schip. 
Eerste stuurman Piet Snieders en tweede stuur-
man Arie Bruin waren op wacht. Om het slingerend 
schip meer stabiel te maken, werd de hopper, het 
laadruim, vol gepompt met water. Het schip werd 
hierdoor zwaarder en slingerde minder. Door-
dat het laadruim gevuld was met water kwam 
in de machinekamer de reserve zee-inlaat van 
het koelwater door het slingerend schip steeds 
onder de waterlijn door de golven die dwars op 
het schip liepen. Normaal gesproken is dit geen 
probleem, omdat zeewaardige sleephopperzui-
gers zijn gebouwd om met grotere diepgang te 
kunnen varen. 

Lekkage
In de vroege nacht, rond 02:00 uur, ontdekte de 
machinist van de wacht, Siem Pleyzier lekkage bij 
de blindflens van de zee-inlaat. Voor aanvang van 
de zeereis was de zee-inlaat afgedicht met een 
zwaar ijzeren luik; een blindflens. 
De machinist van de wacht heeft een poging 
ondernomen met gereedschap de knevels van 
de blindflens aan te zetten met de bedoeling de 
lekkage te stoppen. Tijdens het aanzetten slaat 
een zware bonk water tegen de scheepshuid 
op de plaats van de blindflens. Door de enorme 
kracht van het zeewater wordt de blindflens de 
machinekamer ingeslagen. Op dat moment ont-
staat een opening van 80 bij 100 centimeter. De 
kracht van het met bulderend geraas inkomend  
zeewater was zo groot dat het niet meer mogelijk 
bleek de blindflens terug te zetten. Machinist Leo 

Barendregt constateerde dat bakboordsvaarmo-
tor in korte tijd onder water kwam te staan, het 
water stroomde snel de machinekamer in. De 
capaciteit van de lenspompen kon niet op tegen 
de grote hoeveelheid inkomend water. De machi-
nekamer begon vol te lopen met zeewater, zo 
veel was zeker. 

All hands on deck, vuurpijlen afschieten
Vanuit de machinekamer wordt direct de dienst-
doende eerste stuurman, Piet Snieders, op de 
hoogte gesteld van de situatie. Onmiddellijk 
worden kapitein Rijkers en hoofdmachinist Cees 
Bons uit de kooi geroepen voor spoedoverleg. 
Veel tijd was er niet; het schip maakte water en 
de ondergang leek nabij.  
De overige bemanningsleden, die allen te kooi 
lagen in het voorschip, worden gepord met de 
opdracht aan dek te komen en zich gereed te 
maken voor het  verlaten van het schip. Dit alles 
gebeurde met rust en kalmte van de bemanning. 
Rond 03:00 uur in de nacht worden vuurpijlen 
afgeschoten als teken van schip in nood. 
De “Geopotes VIII” is zinkende... 
   
Contact via de boordradio
Schepen houden op zee contact met elkaar via 
de radio en vooral als er sprake is van bijzon-
dere omstandigheden, zoals in dit geval bij zwaar 
weer. Hierdoor was bekend dat op amper een 
zeemijl afstand van de “Geopotes VIII” de Neder-
landse kustvaarder, het m.s. “Cornelia B2”, ach-
terop voer. 

Gezagvoerder van de “Cornelia B2”, kapitein B.J. 
Schuiling uit Ridderkerk, was 
vanwege de storm en de zware zeegang zelf op 
de brug. Hij zag de afgestoken vuurpijlen die 
duidden op een schip in nood. Kapitein Schui-
ling begreep uit eerder contact via de boordradio, 
dat de vuurpijlen afkomstig moesten zijn van de 
Nederlandse sleephopperzuiger “Geopotes VIII”. 
Kapitein Schuiling zette direct koers naar de loca-
tie waar de scheepsramp zich aan het voltrekken 
was. 
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Schip verlaten
Inmiddels was aan boord van de “Geopotes VIII” 
de stand van zaken onderzocht en vastgesteld 
dat het schip met geen mogelijkheid behouden 
kon worden. 
Om 03:10 uur vielen alle machines en elektriciteit 
uit. Dan volgt het commando “schip verlaten”. De 
bemanning stelt zich op bij de sloep aan stuur-
boord in de midscheeps. Het schip maakt op dat 
moment al 10 graden slagzij over bakboord.
De machinekamer in het achterschip loopt vol. 
Het voorschip begint zich op te richten uit zee. 
De sloep aan bakboord kon niet meer bereikt 
worden doordat de slagzij toeneemt. Er is nog 
maar één mogelijkheid; de sloep aan stuurboord.
Alle 26 bemanningsleden van de “Geopotes VIII” 
zijn in de stuurboord sloep gegaan. Eerste stuur-
man Piet Snieders laat de sloep vieren tot in zee 
en laat zich als laatste langs de stalen sloeptalies 
in de sloep zakken. 

In stuurboord sloep
De stuurboord sloep van de “Geopotes VIII” is uit-
gerust met een systeem dat het Flemming Patent 
wordt genoemd. Door hendels met handkracht in 
beweging te zetten wordt via een overbrengings-
mechanisme de schroef van de sloep aangedre-
ven. 
De sloep is uitgerust met tien hendels die met tien 
man in beweging gezet moeten worden. De bak-
boord sloep van de “Geopotes VIII”, die niet meer 
gebruikt kon worden, had geen Flemming Patent 
en was uitgerust met roeispanen. Of het met deze 
sloep was gelukt om met niet geoefende roeiers 
en een zeegang van zes tot tien meter hoog en 
in een zware storm van een zinkend schip af te 
varen, is nog maar zeer de vraag. Met tien man 
op de hendels, die met volle kracht werden bewo-
gen, kon afstand gehouden worden van de zin-
kende “Geopotes VIII”. Drie kwartier later was 
de kustvaarder “Cornelia B2” in de buurt van de 
sloep. Vanaf de brug van de “Cornelia B2” werd 
het zoeklicht ontstoken en zo werd de sloep in de 
hoge golven ontdekt.

Een laatste blik
Op dat ogenblik zagen de bemanningsleden van 
de “Geopotes VIII” vanuit hun benarde positie in 
de sloep hoe het achterschip al onder water was 
verdwenen.
Het voorschip verhief zich recht omhoog. Het 
zoeklicht van de “Cornelia B2” was er op gericht. 
Vanuit de sloep was het rood geverfde vlak van 
het voorschip goed te zien. Het was of Neptunus 

het geraas van de woeste zee voor een seconde 
kalmeerde waarna de “Geopotes VIII” voorgoed 
in de golven verdween en weggleed naar de 
bodem van de Atlantische Oceaan. Er ging een 
siddering van afschuw door de 26 schipbreuke-
lingen heen toen zij het tafereel aanschouwden 
vanuit hun hachelijke positie in de sloep. 
     
Maar voor emotie was er geen tijd. Er moest zo 
snel mogelijk langszij het reddend schip geko-
men worden. De bemanning van de “Cornelia B” 
had, voor zover dat bij deze ruwe zee mogelijk 
is, de kustvaarder in de meest gunstigste  posi-
tie gemanoeuvreerd met lij aan bakboord. De 
bemanning in de sloep van de “Geopotes VIII” 
moest de grootst mogelijke moeite doen om de 
sloep niet tegen de “Cornelia B2” te laten slaan.             

Deel van de Wrecksite. Lands End, Engeland.

Het meest zuidwestelijke deel van Engeland, 
Lands End. 

Elk stipje op de kaart is een scheepswrak. 
Er liggen honderden scheepswrakken.
      
De “Geopotes VIII” ligt op een diepte van onge-
veer 80 meter, circa 45 mijl ten noorden van Lands 
End. 

7 mm op deze kaart is 10 zeemijl. 

Aan dek springen
Op momenten dat de sloep op de top van een golf 
kwam, hij min of meer gelijk met het hoofddek van 
de “Cornelia B2”. Precies op dat moment moest 
er één man vanuit de sloep een sprong maken 
naar het dek van de “Cornelia B2”. Elke sprin-
gende man werd vervolgens vastgepakt door 
twee bemanningsleden van het reddende schip. 
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De opgevangen man werd aan dek  gegooid 
en doorgeleid  naar de messroom. De één na 
de ander wilde zo vlug mogelijk aan boord zien 
te komen van de kustvaarder. Tot nu toe was er 
geen paniek, tot het moment dat er twee tegelijk 
vanuit de sloep aan dek sprongen. Door kordaat 
optreden van de bemanningsleden van de “Cor-
nelia B2” liep dit maar net goed af. Rauwe kreten 
en gespierde taal schalden tegen de storm in. 
In een korte tijd werd iedereen veilig aan boord 
van de “Cornelia B2” gewerkt. De verkleumde 
drenkelingen werden verzameld in de messroom 
van de kustvaarder om van de kou en de schrik 
op verhaal te komen met behulp van een Hol-
landse borrel (Nederlands schip).

Nothing to declair
Vervolgens zette de “Cornelia B2” koers naar 
Milford Haven. Daar werd de bemanning van de 
“Geopotes VIII” aan de wal gezet. De Engelse 
douane beambten bleven zoals gewoonlijk for-
meel en vroegen of nog iets was aan te geven. Het 
antwoord luidde eensgezind: “nothing to declair”. 
De paspoorten, de monsterboekjes en alle ove-
rige persoonlijke bezittingen lagen immers aan 
boord van de “Geopotes VIII”, op de bodem van 
de Atlantische Oceaan. 

In Milford Haven werd de bemanning opgevan-
gen door de werkleiding van Adriaan Volker. 
Napraten hoe het allemaal kon gebeuren en hoe 
de redding geschiedde. Opnieuw werd van de 
kou en de schrik op verhaal gekomen met een 
Engelse borrel (Zuid Wales). De emoties komen 
los.   

Informeren van het thuisfront
In de vroege ochtend van de 8e februari, tussen 
vijf en zes uur werden de echtgenotes van de 
schipbreukelingen in Nederland op de hoogte 
gebracht van de gebeurtenis.

Terug naar Nederland
Een dag na de schipbreuk en de aankomst in 
Milford Haven werd de bemanning van de “Geo-
potes VIII” met een bus naar het vliegveld van 
Swansea gebracht voor de reis met een charter, 
een Vickers Viscount propellervliegtuig, naar de 
luchthaven van Rotterdam, Zestienhoven. In de 
aankomsthal werden de schipbreukelingen opge-
wacht door familieleden en leden van de directie 
van Adriaan Volker. 
   
De reacties in de pers
Bij de aankomst op het vliegveld van Zestienho-
ven, maandag 9 februari 1970, was ook de pers 
aanwezig. 
Een krant meldde: “Alle opvarenden en de pre-
dikant van de Geopotes VIII veilig uit zee gered”. 
Een predikant was evenwel niet aan boord. Voor 
de Nederlandse baggervloot is er wel een pasto-
raal werker beschikbaar die schepen en werken 
bezoekt, maar een predikant aan boord is niet de 
gewoonte. Vanwaar dan dit bericht? Dat zit zo: 
Tijdens de zeereis van Rotterdam naar Milford 
Haven was er een student waterbouwkunde aan 
boord van de “Geopotes VIII”. Om ervaring op te 
doen wilde deze student graag de zeereis mee-
maken. 
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Op zijn verzoek werd een en ander officieel in orde 
gemaakt. Een student in een praktische periode 
wordt vaak volontair, stagiair en soms ook wel 
praktikant genoemd. Tijdens het interview met 
de pers werd gesproken over “de bemanning en 
de praktikant”. Het woord praktikant lijkt op pre-
dikant.

In het Algemeen Dagblad, de Telegraaf van 9 
februari 1970 werd uitvoerig stilgestaan bij de 
scheepsramp met de “Geopotes VIII”. In dezelfde 
stormnacht voltrokken zich vijf scheepsrampen 
waarbij 27 zeelieden het leven verloren. Ook De 
Merwestreek besteedde er een hoofdartikel aan. 
Het NTS journaal (nu NOS) filmde de aankomst 
van de bemanning op het vliegveld Zestienhoven. 

De bootsman
In het Nationaal Baggermuseum is een geluids-
band aanwezig waarop de bootsman van de 
“Geopotes VIII” zijn verhaal vertelt over de onder-
gang van het schip. 
De bootsman van de “Geopotes VIII” was Cees 
van der Giessen; hij kwam van de koopvaardij en 
ging later bij Adriaan Volker werken. Aan boord 
van baggerschepen werken vond hij “schitterend 
werk”. 

Sloep en reddingsboei
De stuurboord sloep van de “Geopotes VIII” is 
verloren gegaan. Een reddingboei
met de naam van het schip is bewaard gebleven. 
Deze is in het bezit van het Nationaal Baggermu-
seum in Sliedrecht. 

Kapitein Schuiling
Een van de bemanningsleden van de scheeps-
ramp met de “Geopotes VIII” is George van de 
Ven, de broer van de schrijver van dit verhaal. Een 
dochter van George werkt in een verzorgingste-
huis in de omgeving van Rotterdam.   
 
Op de werkkleding dragen de verzorgers hun 
naam. Op een dag komt de dochter in kwestie 
aan het bed van een oudere man en die ziet de 
naam Van de Ven. Hij zegt tegen haar: “Meid, ik 
heb ooit wel eens een aantal baggeraars uit zee 
opgepikt onder de Engelse kust en daar was een 
Van de Ven bij”. Waarop zij antwoordde: “Nou dat 
is ook toevallig, dat is mijn vader”. 
De man die verzorgd werd bleek kapitein Schui-
ling te zijn, destijds de gezagvoerder van de kust-
vaarder “Cornelia B2”. 

Verantwoording
Dit relaas kon worden opgetekend uit verhalen 
van bemanningsleden van de “Geopotes VIII” 
die de scheepsramp hebben meegemaakt. Dit 
zijn Piet Snieders, Leo Barendregt, Arie Valk en 
George van de Ven. 

Remco van de Ven, was v/h werknemer Konink-
lijke Maatschappij tot het Uitvoeren van Open-
bare Werken Adriaan Volker, Afdeling Sleephop-
perzuigers.
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Het ongeluk met 7 Sliedrechtse schakers
door René van Dijk, Regionaal Archief Gorinchem

‘Huilend als een kind’ stond de aanvoerder op de Appeldijk. Met nog zes Sliedrechtse schakers was hij 
gekomen voor een wedstrijd. Niet zoals bedoeld met de fiets, maar met een knappe auto van het merk 
Nash. Deze januari-avond in 1936 was er namelijk storm, slagregen en een gevoelstemperatuur van net 
boven nul. Bij het inparkeren had chauffeur Piet Parel op de stikdonkere kade niet gezien dat die werd 
onderbroken door een trap naar de Haven. ‘Iedere Gorcummer weet die trap,’ noteerde de gemeentelijke 
commissaris van politie droogjes in zijn proces-verbaal. Piet dus niet. De auto kantelde en dook twee 
meter onder water.
Twee inzittenden verdronken, ondanks dappere reddingspogingen van de melkbezorger Adrianus de 
Swart en anderen. Hij verloor zijn schoenen die hij op de kade had gezet. ’n Onverlaat nam ze mee. De 
gemeente vergoedde de schade, mits de provincie een oogje toekneep.
De commissaris tipte het Carnegie Heldenfonds. De Swart en de schipper Piet Eckhardt waren grote 
helden en twee anderen kleine helden! Doch Carnegie was kritisch. Statutair moest er sprake zijn van 
gevaar voor eigen leven. En stonden die helden wel goed bekend? Hadden ze verder, gelet op hun maat-
schappelijke positie, wellicht liever geld dan een onderscheiding? Na positief bericht kregen De Swart en 
Eckhardt ƒ 20 en nog twee een tientje.
De gemeente liet een takelwagen van Van Mill aanrukken om de auto op te hijsen. Van Mill verhaalde  
ƒ 27,50 op de verhuurder, garage Boganen in Sliedrecht. Die schoof door naar Piet, maar die weigerde 
omdat zijn clubgenoten en de nabestaanden niet meebetaalden. Zelfs persoonlijke tussenkomst van de 
Sliedrechtse burgemeester mocht niet baten.
De gemeente Gorinchem raadpleegde een advocaat. Die ontried ten stelligste een procedure. Immers 
een geval als dit was een handeling door openbaar gezag als zodanig verricht. De gemeente berustte 
en betaalde.

Lijst van inzittenden:

- Hendrik Romijn, geb. Sliedrecht 25-12-1910, machinist, 
 wonend Wilhelminastraat 61, overl. Gorinchem 9-1-1936

- Wilhelm Gustav Hubner, geb. Duisburg-Hamborn 18-5-1912, fabrieksarbeider, 
 wonend Sliedrecht C 42, overl. Gorinchem 9-1-1936

- Pieter Gabriel Parel, geb. Sliedrecht 26-5-1914, timmerman, 
 wonend Wilhelminastraat 48

- Jan Koppelaar, oud 19, betonwerker, wonend Stationsweg 119

- Arie den Boef, oud 20, bankwerker, wonend Havenstraat 18

- Jacob de Ruijter, oud 25, schilder, wonend Rivierdijk B 187 Hardinxveld 

- Jan de Boon, oud 24, ijzerwerker, wonend Nieuweweg 25 Neder-Hardinxveld

Bron: dossier 646; pol. 63 nr. 1127, 154 nr. 826, 493 p.v. 39; d5R 10-1-1936. 
                                                                                    Eerder gepubliceerd (zonder lijst) in de Gorcumse Courant.
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Herbouw van de Grote Kerk na de fatale brand in 1762
Van mevr. E. Kappeyne van de Coppello uit Sittard ontving de HVS een handgeschreven document op 
perkamentpapier gedateerd 8 maart 1763 betreffende ‘een octroy’ voor de herbouw van de Grote Kerk 
na de fatale brand in 1762.

Dit ‘octroy’ is vertaald om het leesbaar te maken en een korte omschrijving zou kunnen luiden: 
Beschikking van de Staten van Holland en West-Friesland ten aanzien van een verzoek van de opperkerk-
meesters van Sliedrecht. Het verzoek houdt in verlof te verkrijgen om een lening aan te gaan ten einde 
de afgebrande kerk te herbouwen en goedkeuring van een aantal middelen om de rente en afl ossing te 
kunnen voldoen.

TRANSCRIPTIE  Vertaling
Ecclesia (Latijn voor Kerk)

Machtiging / Vergunning
Aan de opperkerkmeesters van 
Sliedrecht cum suis (met dege-
nen die daartoe behoren)
Betreffende de herbouw van 
hun afgebrande kerk 
4 maart 1763

De Staten van Holland en
Westfriesland maken bekend:
Schout en Schepenen van Slie-
drecht, alsmede de Opperkerk-
meesters van Sliedrecht en de 
kerkmeesters van Sliedrecht 
en Naaldwijk hebben ons doen 
weten:
- Dat de ingezetenen van Slie-
drecht, Naaldwijk en Niemands-
vriend – ongeveer tweeduizend 
personen, allemaal van de gere-
formeerde godsdienst, en die 
vanwege gebrek aan voldoende 
huizen vaak met meer gezinnen 
in één woning huisden - kerkten 
in Sliedrecht, maar dat deze kerk 
op 10 maart laatstleden volledig 
is afgebrand. Alleen de toren is 
behouden gebleven. 
- Dat de indieners van dit ver-
zoek om zo snel mogelijk weer 
godsdienstoefeningen mogelijk 
te maken een schuur of loods 
hebben gehuurd en ingericht. 
Voor de maand mei 1763 zou 
de huur 325 gulden bedragen 
(alleen voor de maand mei of 
op jaarbasis? Dit is ongeveer 
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het jaarinkomen van een werkman). Maar deze 
schuur is veel te klein om de gehele gemeente 
onderdak te bieden en daardoor kunnen veel 
mensen de kerkdiensten niet bijwonen. Vervol-
gens brengt daardoor de armenbedeling veel 
minder op en mist de kerk het grootste deel van 
haar inkomsten. Bovendien dreigt het gevaar dat 
de keurige kerkgangers van eertijds verwilderen 
en zich op kerkdagen aan uitspattingen te buiten 
zullen gaan.
- Dat het dus absoluut noodzakelijk was een 
nieuwe kerk te bouwen en dat zij (de indieners 
van dit verzoek) daarom door ter zake kundigen 
een kostenbegroting hebben laten maken. 
Zij hebben ons die laten zien. Die kosten (van 
binnen- en buitenwerk) zijn geraamd op 20.184 
gulden.
- Dat de kerk hoegenaamd geen effecten bezat 
en dat zij in de loop der jaren grote kosten heeft 
gehad door reparaties aan de huizen van de 
predikant en de schoolmeester alsmede aan 
de toren. Daardoor heeft de kerk zelfs schulden 
moeten maken terwijl er slechts sprake is van 
geringe inkomsten.
- Dat de ingezetenen van de drie hierboven 
genoemde Ambachten merendeels bestaan uit 
arme arbeiders en dagloners.
- Dat de indieners van dit verzoek dus niet in staat 
zijn een nieuwe kerk te bouwen zonder gebruik 
te maken van ongewone middelen, zowel op het 
gebied van het handelsverkeer als anderszins. 
- Dat de indieners van dit verzoek daarover, voor 
zover dit het handelsverkeer en de daarbij gehe-
ven belastingen betreft, contact hebben gehad 
met Schout en Schepenen  van Niemandsvriend 
die hun toestemming hebben verleend en dat ze 
dat aan ons hebben meegedeeld.
- Dat, omdat het volstrekt onmogelijk was om in de 
Heerlijkheid Sliedrecht weer een kerk te bouwen 
zonder dat wij de indieners van het verzoek een 
aantal vergunningen zouden verlenen en zij 
bovendien nog een aantal andere hulpmiddelen 
daartoe zouden weten te bedenken, de indieners 
van dit verzoek zich in deze ongelukkige situatie 
genoodzaakt en verplicht zagen hun toevlucht 
te nemen tot de barmhartigheid (welwillendheid) 
van Ons die de bloei van de gereformeerde reli-
gie zeer ter harte gaat en zij smeekten ootmoe-
dig om de indieners van dit verzoek volmacht te 
geven: * Op de eerste plaats dat zij ten behoeve 
van de bouw van een nieuwe kerk te Sliedrecht 
tegen een zo laag mogelijke rente een lening 
mogen afsluiten ten laste van de drie Ambachten 
Sliedrecht, Naaldwijk en Niemandsvriend tot een 

totaal van 14.800 gulden of zoveel meer of minder 
als met het hierna te vermelden kapitaal toerei-
kend is voor de hiervoor genoemde begroting en 
dat er vrijstelling wordt verleend van de honderd-
ste en tweehonderdste penning totdat dit kapitaal 
naar behoren kan zijn afgelost. 
* Vervolgens (Op de tweede plaats) opdat de 
rente van voornoemd kapitaal alsmede het kapi-
taal zelf mettertijd kan worden afgelost, dat de 
indieners van dit verzoek worden gemachtigd 
om totdat het kapitaal volledig zal zijn afge-
lost, het geld van de zitplaatsen op een stoel in 
de nieuw te bouwen kerk te verhogen van een 
gulden tot een daalder en de zitplaatsen op de 
gestoeltens (Een gestel waarop of waarin meer 
personen te gelijk kunnen plaats nemen; inzon-
derheid in toepassing op kerkbanken) en banken 
van een daalder naar twee gulden en vijf stuivers 
(fl2,25). De boekhouding daarvan moet, zoals de 
gewoonte is, in tweevoud worden opgemaakt en 
wordt in ontvangst genomen door de kerkmees-
ters van voornoemde kerk en wordt vervolgens 
door de kerkmeesters met verantwoording ter 
hand gesteld aan de indieners van dit verzoek.  
* Verder  om tot de tijd die wij hiervoor noemden 
van elk paar dat in Sliedrecht trouwt twee gulden 
te mogen ontvangen en van ieder paar waarvan 
één of beide partners in Sliedrecht wonen en die 
buiten Sliedrecht trouwen drie gulden. En dat 
die gelden kunnen worden geïnd door de ont-
vanger van de huwelijksbelasting te Sliedrecht. 
En dat deze verplicht is elk half jaar de ontvan-
gen gelden af te dragen aan de indieners van dit 
verzoek. *  Voorts dat tot de tijd die wij hiervoor 
noemden over alle consumptiegoederen te Slie-
drecht de volgende accijns kan worden geheven: 
over elk half vat bier twee stuivers, over een kin-
netje (inhoudsmaat = kwart vat) bier één stuiver, 
over elke schepel te malen tarwe of rogge (Dortse 
schepelmaat) één stuiver, over iedere stoop bran-
dewijn en gedestilleerd alsmede over een stoop 
wijn ook één stuiver, over ieder kinnetje zeep vijf 
stuivers en over het vee dat in Sliedrecht wordt 
geslacht de twintigste penning. Dit alles wordt 
geïnd door de Collecteur (ontvanger) van de 
belasting op de voornoemde gebruiksgoederen. 
Deze moet eveneens elk half jaar aan de indie-
ners van dit verzoek verantwoording afleggen en 
de gelden afdragen. *En dat wij bevelen dat een-
ieder die dit soort goederen Sliedrecht binnen-
brengt de hiervoor achtereenvolgens genoemde 
betalingen voldoet op straffe van een boete van 
drie gulden ten gunste van de voornoemde kerk 
voor ieder ingevoerd en niet aangegeven goed. 
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*Ten derde: in geval de genoemde inkomende 
gelden niet toereikend zouden zijn om daarmee 
de rente van de lening te voldoen en jaarlijks dui-
zend gulden af te lossen, vragen de indieners van 
dit verzoek machtiging om het tekort aan te vullen 
als een extra omslag. Daarvan zal de helft moeten 
worden opgebracht door de huisgezinnen van 
Sliedrecht – zij het zodanig dat de indieners van 
dit verzoek de rijkste inwoners die geen land 
bezitten een dubbele schatting mogen opleggen 
– en de andere helft zal opgelegd worden aan de 
landeigenaren die dit verhalen op de huurders. En 
dat die gelden krachtens de machtiging door ons 
op 25 augustus 1752 verleend aan de Schouten 
en Gerechten van de Alblasserwaard bij onwilli-
gen per direct kunnen worden ingevorderd.  
*En aangezien het ondoenlijk is om aan de inge-
zetenen van deze plaatsen en aan de Landen 
meer lasten op te leggen, dat wij, gedreven door 
Christelijk medelijden, de indieners van dit ver-
zoek zouden willen steunen uit het Comptoir 
(=Kantoor) Generaal der kerkelijke middelen met 
een som van veertienduizend gulden met dien 
verstande dat tot de hoogte van die som de op 
te brengen lasten - één honderdste en tweehon-
derdste penning - die over de huizen en landen 
van de drie Ambachten verschuldigd zijn aan de 
provincie van Holland en West-Friesland, worden 
teruggestort. Dit zou dan zo gebeuren dat de op 
te brengen lasten en penningen door de des-
betreffende Ambachten wel op de gebruikelijke 
wijze worden geïnd, maar dat deze in plaats van 
te worden afgedragen aan het comptoir generaal 
van Holland en West-Friesland zouden worden 
gebruikt voor de bouw van de kerk. * Dat de indie-
ners van dit verzoek vervolgens iedere twee jaar 
aan onze gecommitteerde de rente voldoen en 
laten zien dat zij jaarlijks duizend gulden hebben 
afgelost. Bovendien dat wij aan de indieners van 
dit verzoek vrijstelling van belasting zouden ver-
lenen op de materialen die voor de bouw van de 
kerk moeten worden gebruikt en daarvan een for-
mele vergunning op zouden willen stellen. 
Wij hebben dan deze situatie en het verzoek 
overwogen en daarna en na ingewonnen advies 
op grond van onze bevoegdheid de indieners van 
dit verzoek bij deze verlof gegeven ten behoeve 
van de herbouw van de afgebrande kerk ten laste 
van Dorp en Ambacht een lening aan te gaan van 
zeventienduizend gulden tegen, indien mogelijk,  
een rente van drie procent. Daartoe verlenen wij 
bij deze vrijstelling van de honderdste en twee-
honderdste penning zolang totdat het gehele 
kapitaal zal zijn afgelost. Bovendien krijgen de 

indieners van dit verzoek tot aan de aflossing de 
bevoegdheid om zoals hiervoor is aangegeven 
voor elke zitplaats op een stoel in de kerk twee 
gulden te rekenen en voor elke zitplaats in de 
gestoeltens en banken drie gulden. Maar daarna 
mag niet meer worden gerekend dan één gulden 
voor iedere stoel en één daalder voor iedere zit-
plaats in de banken.  Dit wordt geïnd door de 
kerkmeesters en door hen overgeboekt naar de 
indieners van dit verzoek waarbij de berekening in 
tweevoud wordt ingediend. Verder hebben wij de 
indieners van dit verzoek gemachtigd om tot het 
hiervoor genoemde tijdstip van elk paar dat te Slie-
drecht trouwt twee gulden te innen en van ieder 
paar waarvan één of beide partners in het gebied 
van Sliedrecht wonen, maar die buiten Sliedrecht 
trouwen, drie gulden. Die gelden kunnen worden 
geïnd door de ontvanger van de huwelijksbelas-
ting te Sliedrecht. En deze wordt opgedragen elk 
half jaar de ontvangen gelden af te dragen aan 
de indieners van dit verzoek. Vervolgens worden 
de indieners van dit verzoek gemachtigd om tot 
het hiervoor genoemde tijdstip over hetgeen in 
het gebied van Sliedrecht wordt binnengebracht 
de volgende bedragen te heffen: over elk half vat 
bier twee stuivers, over een kinnetje bier één stui-
ver, over elke schepel te malen tarwe of rogge 
(Dortse schepelmaat) één stuiver, over iedere 
stoop brandewijn en gedestilleerd alsmede over 
een stoop wijn ook één stuiver, over ieder kinne-
tje zeep vijf stuivers en over het vee dat in Slie-
drecht wordt geslacht de twintigste penning. Dit 
alles wordt geïnd door de Collecteur (ontvanger) 
van de belasting op de voornoemde gebruiks-
goederen tegen een beloning van vier procent en 
deze gelden moeten door hem eveneens ieder 
half jaar aan de indieners van dit verzoek worden 
verantwoord en afgedragen. Dit gaat samen met 
het bevel van ons aan eenieder die dit soort goe-
deren Sliedrecht binnenbrengt daarvan aangifte 
te doen en de hiervoor genoemde gelden aan de 
ontvanger te voldoen op straffe van een boete 
van drie gulden ten gunste van de voornoemde 
kerk voor elk in dit gebied ingevoerd en niet aan-
gegeven goed dat hiervoor is vermeld. 
Tenslotte worden bij deze de indieners van dit ver-
zoek gemachtigd om tot het hiervoor genoemde 
tijdstip een buitengewone schatting op te leggen 
van tweehonderd gulden, te betalen door de 
huisgezinnen in het gebied van Sliedrecht, dit 
wel in redelijkheid en naar draagkracht. In con-
creto zó, dat één familie (gezin) hoogstens dertig 
stuivers en minstens tien stuivers zal betalen. En 
ingeval er sprake is van onwilligen zal er onmid-
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dellijk betaling kunnen worden afgedwongen. 
Voorts bepalen wij dat de indieners van dit ver-
zoek, zodra de bouw van de kerk zal zijn voltooid, 
een schenking zullen ontvangen van vierduizend 
gulden, uit te keren uit het Comptoir [kas] van 
onze kerkelijke goederen en inkomsten. Verder 
verleent onze Gecommitteerde Raad, daartoe 
gemachtigd, aan de indieners van dit verzoek 
vrijstelling van belasting op de materialen die 
voor de herbouw van de afgebrande kerk moeten 
worden gebruikt. Maar daartoe dienen er schrif-
telijke verklaringen te zijn, met toevoeging van 
de datum en ondertekend door de indieners van 
dit verzoek. In deze verklaringen dient te staan: 
de precieze omvang en aard van de materialen, 
dat deze uitsluitend zullen worden gebruikt voor 
de herbouw van voornoemde afgebrande kerk, 
dat aan geen privépersoon kalk, steen, tras en 
cement zal worden verstrekt voor eigen gebruik. 
En dat van de genoemde materialen bij de des-
betreffende belastingambtenaar deze formulie-
ren zullen moeten worden gehaald en dat daarop 
de juiste hoeveelheid en de soort moet worden 
aangegeven. Verder wordt de bevoegde belas-
tingambtenaar opgedragen aan de genoemde 
indieners van dit verzoek de juistheid van de 
zojuist genoemde verklaringen aan te tonen door 
de opname in zijn kohier (belastingregister) van 
de grove waren en materialen in zijn af te leggen 
rekening en verantwoording. 
Dit alles op voorwaarde dat het  bestek van de 
te bouwen kerk, eventueel gewijzigd na over-
wegingen, door de Controleur Generaal wordt 
beoordeeld en aan onze Gecommitteerde Raad 
ter goedkeuring wordt voorge-
legd. Verder zal de aanbeste-
ding openbaar moeten zijn en 
moeten worden gegund aan 
de laagste inschrijver. Van alles 
zal jaarlijks behoorlijk rekening 
en verantwoording dienen te 
worden afgelegd en aan onze 
gecommitteerden ter controle 
worden toegezonden. Voorts 
moet van de opgenomen 
gelden jaarlijks ten minste vijf-
honderd gulden worden afge-
lost en daarvan zal mededeling 
moeten worden gedaan aan 
de Gecommitteerde Raaden. 
Dit alles op straffe van verlies 
van de geldigheid van deze 
beschikking, terwijl verder 
een soortgelijk zowel als ieder 

ander verzoek van de indieners van dit verzoek 
zal worden afgewezen. Wij gelasten eenieder die 
dit betreft conform deze beschikking te handelen.
Den Haag onder aanhechting van ons grootzegel 
4 maart 1763

Op last van de Staaten 
Aris v.d. Mieden
De inhoud van dit document is / wordt op zondag 
18 maart 1763 gepubliceerd bij het uitgaan van 
de kerk door mij Pieter Alblas

Schout Gerechten en Kerkmeesters van Slied-
recht maken bekend dat eenieder tot de aanwij-
zingen en betalingen aangaande de vermelde 
goederen verplicht is conform en in de mate als 
door de Edele Grootmogende Heren de Staten 
van Holland en West-Friesland is bepaald mid-
dels de zojuist gepubliceerde beschikking van de 
Edele Grootmogende Heren de Sta ten van Hol-
land en West-Friesland van 4 maart 1763. Dit op 
straffe van hetgeen in de voornoemde beschik-
king is vastgelegd.

Op last van dit college aldus vastgesteld door mij 
als secretaris M.Snep

Alsmede voor de Kerken van Sliedrecht gepu-
bliceerd. Op de 18e maart 1763 door mij Pieter 
Alblas Pro Deo (voor God) Gratis?
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De Rosmolen, het latere Elektra
Bron: Merwestreek van 21 mei 1970

50 jaar geleden, in 1967, is de 'Stichting Open Jeugdwerk' opgericht met als resultaat dat 3 jaar later het 
Open jeugdcentrum 'De Rosmolen' werd geopend.
Het Sliedrechts Museum schenkt hier momenteel aandacht aan door middel van een tentoonstelling over 
50 jaar Jeugdwerk.

De krantenkop opent met 'Stuk service aan jeugd dat zijn weerga niet vindt' en wordt vervolgd met het 
onderstaande redactionele artikel:

Het thema 'Eindelijk Ruimte' werd zaterdagmiddag j.l. tijdens de opening van het Open Jeugdcentrum 'De 
Rosmolen' in verschillende toonaarden bezongen.
Het is een ultra-modern ontmoetings- en verblijfscentrum geworden, dat volledig is aangepast aan de 
huidige behoeften en verlangens van de jeugd, met een volledig open karakter. Het is bovendien voor 
het overgrote deel op aanwijzingen en naar de ideeën van de jongeren zelf verbouwd en ingericht. De 
burgemeester bracht dan ook zeer terecht in zijn toespraak een eresaluut voor deze prestatie van zelf-
werkzaamheid, die niet genoeg is te waarderen en waar velen een voorbeeld aan kunnen nemen. De 
grootst mogelijke openheid en inspraak heeft men betracht en welbewust is gezocht om de jeugd volledig 
inspraak te geven.

Eindelijk ruimte voor open jeugdwerk
Het bestuur van de Stichting 'Open Jeugdwerk' had zaterdagmiddag een groot aantal genodigden om 
zich heen verzameld om getuige te zijn van de 'onthulling' van 'De Rosmolen'. Het was een aardige geste 

Het Hervormd Rusthuis, zoals het er uitzag voordat het jeugdcentrum 'De Rosmolen' werd
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om voor deze plechtigheid uit te nodigen de vader van de 20.000ste inwoner, de heer G.N. van den 
Heuvel, die met vrouw, zoon en Margaretha aan deze opening een apart cachet gaf. Toen het symbool 
van de ouderdom onder raketgeruis hemelwaarts was weggetrokken, konden de genodigden, waaron-
der het college van B & W zich door de vernieuwde glazen entree via het bijzonder geslaagde trappen-
huis naar de ontspanningsruimte begeven, waar de sprekers hun zegje zegden onder het geroezemoes 
van de jeugd, die zich uiteraard onmiddellijk had geinstalleerd in de gezellige kleurige barruimte.
Voorzitter Verweij greep terug naar de eerste besprekingen in februari 1967. In juli van dat jaar verscheen 
het rapport Open Jeugdwerk, dat een reeks van verlangens openbaarde. En nu, na 3 jaar gestage arbeid 
is het zover: Eindelijk ruimte.
Voorwaarde is steeds geweest om met, door en voor de jeugd gestalte te geven aan de conclusies in 
het rapport.
Het bestuur heeft gemeend dat een ieder hier een plaats kan vinden in de meest uitgebreide zin des 
woords.  Het is een ontmoetingsruimte en de parterre zal een pleinfunctie moeten gaan vervullen.
'De Rosmolen' is de startplaats en gaat deel uit maken van de driehoek Jeugd-Bejaardencentrum-De 
Bonkelaar.
De wieken van de Rosmolen zijn vandaag tot draaien gebracht. Spreker hoopte op een goede vaart met 
als spil de persoon van de jeugdleider Jan Hondelink.

Ouwe bok
Als 'ouwe bok' zonder kuitbroek en rode kousen voelde burgemeester Van Hofwegen zich in deze 'groe-
neblaadjesweide' heel wel thuis.
Oorspronkelijk was het gebouw door de Gemeente aangekocht voor andere doeleinden, doch het uit-
gebrachte rapport 'Open Jeugdwerk' is oorzaak geweest dat men tot andere gedachten is gekomen. 
B & W en met hen de raad begrepen dat hier een unieke kans lag om de jeugd ruimte te geven. Hij 
vond het prettig dat de jeugd zelve hard heeft gewerkt aan de totstandkoming van de inrichting. Het is 
een presentatie van de zelfwerkzaamheid, waarvoor hij gaarne een eresaluut bracht. Hij hoopte op een 
levende gemeenschap en dat het hart van de Sliedrechtse jeugd hier zal blijven kloppen en inspirerend 
zal werken voor de ouderen.

Dank voor prestatie vader
Namens de Sliedrechtse jeugd sprak Bert de Waard een dankwoord tot allen die aan de totstandkoming 
van 'De Rosmolen' hadden medegewerkt.
Onder hilariteit dankte hij ook de vader van de 20.000ste voor hetgeen deze had gepresteerd.
Fantastisch vond hij het dat de Stichting het '20.000-guldenfonds' mag beheren.
De bestuursleden van de Stichting stortten uit eigen zak een bedrag van f 200,-- in het fonds.
De heer M.L. Bolhuis, voorzitter van de Sliedrechtse afdeling 'Pro Juventute' bracht in een ouderwetse 
kinderwagen als geschenk een schaakspel mee, na eerst het jeugd-opbouwwerk met de pionnen van 
het schaakspel te hebben vergeleken. Hij overhandigde als klap op de vuurpijl f 725,-- voor het aanschaf-
fen van interieurbenodigdheden.
De heer Kouwenhoven sprak namens de Provinciale Jeugdraad zijn grote waardering uit voor het geno-
men initiatief. Hij deelde het bestuur mede dat het de eerste drie jaar een aanmoedigingssubsidie kan 
verwachten.

Schakelstuk als dank
En toen was het de beurt weer aan voorzitter Verweij, die de aangename taak had de elementen van een 
schakelstuk, een pottenbakkers kunstwerk van Margriet Huisman dat als geheel een symbool was van 
een nauwe samenwerking, te distribueren.
Als vader van de 20.000ste kreeg de heer v.d. Heuvel het middenelement. Het 2e element ging als uiting 
van dank naar het gemeentebestuur. De heer G. Blom van der Vlies stond eveneens hoog genoteerd, Zijn 
onvermoeide arbeid en adviezen waren hogelijk gewaardeerd.
Ir. A. Brandwijk, als ontwerper van ruimte-indeling, kreeg het 4e element. Verder traden naar voren  
Mej. Rina Klop, secretaresse, Bert de Waard en Bert Gort, de geluidsexpert W. v.d. Hout en de verbin-
dingsman Van Dalen.
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Ook woorden van lof kregen 
te incasseren de fi rma's, die 
het werk uitvoerden, t.w. 
fi rma van Andel en Veth, 
die een fraaie bloembak 
had geschonken, fi rma T.P. 
van Es, fi rma Gort, fi rma 
Sommer en fi rma K.C. van 
Santen. Tijdens de rond-
wandeling hoorden we van 
alle kanten lof en grote waar-
dering voor dit prachtige 
stuk service aan de jeugd, 
dat zijn weerga niet vindt. Uit 
de jeugd werden tijdens de 
voorbereidingen werkgroe-
pen gevormd, die ieder een 
aparte ruimte werden toe-
bedacht. Zij hebben mee-
gedacht, meegepraat over 
de inrichting, over de aan 
te kopen apparatuur, kleur-
schakeringen enz. en we 
kunnen niet anders zeggen 
dat hier een buitengewoon 
geslaagd geheel is verkre-
gen met een aparte sfeer. 
Het was er dadelijk een 
gezellige drukte. De muziek 
schalde vrolijk en een rij-
dende T.V.-camera zorgde 
voor een weergave op het 
scherm.

Genodigden bij de opening 
van 'De Rosmolen'

De kinderwagen werd ingeschakeld voor het houden van een collecte, een spontane jeugdactie van het 
'20.000-guldenfonds' De opbrengst bedroeg f 133,25.
Zaterdag- en zondagavond was de Rosmolen geheel gevuld met een enthousiaste schare jongeren.
Een goed begin.
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Ik ben geboren op 7 april 1933 op een boerderij in 
Oudeschip, gemeente Uithuizermeden in Gronin-
gen. Mijn ouders zijn daar na hun huwelijk komen 
wonen. Na 12 jaar werd de pacht opgezegd. Toen 
zochten ze naar wat anders en een zus van mijn 
moeder, die in hetzelfde jaar getrouwd was met 
een boer, werd ook de pacht opgezegd.

Mijn oom had connecties met een Groninger boer 
die zich in de Biesbosch gevestigd had en zo  
kwamen ze hier terecht. Mijn oom, Annee Bos, is 
in Sliedrecht gaan wonen en wij wilden een boer-
derij, gelegen langs de Beneden-Merwede in het 
latere natuurgebied Kort en Lang Ambacht.
Er waren nog geen gebouwen, het was allemaal 
nog weiland.
Toen hebben we daar op ingeschreven. Mijn oom 
en tante woonden twee boerderijen verder, tegen-
over scheepswerf De Merwede. Die hebben ook 
ingeschreven en we hebben het allebei gekregen.
Mijn vader vond het bedrijf te groot, het was 88 
ha. bouwland. Toen heeft hij een broer van mijn 
moeder gevraagd, die samen met zijn broer de 
ouderlijke boerderij in Uithuizermeden deed, of 
hij mee wilde gaan naar de Biesbosch. Dat wilde 
hij wel. In 1937 zijn ze daar gekomen. Toen is mijn 
oom in het dorp gaan wonen, B 106, waar later 
Meijer gewoond heeft tegenover Bouwvereniging 
De Waert. Die deed de handel en de fi nanciën en 
mijn vader deed de boerderij. Mijn oom voer elke 
dag over naar het bedrijf toe. Er was geen water, 
geen elektriciteit, geen vaste weg en ze konden 
niet eens roeien. 
Ook twee broers van de familie Groeneveld 
hadden ingeschreven voor het land 'Ruigtens 
bezuiden de Pereboom'.

Overvaren
Toen hebben we aan een parlevinker die pas 
begon, van Houwelingen uit Hardinxveld, ge-
vraagd of hij ons, de buren boer Groeneveld en 
boer Boersma zondags over wilde varen om naar 
de Gereformeerde kerk te gaan. Dan voeren we 
de Giessen in en dan werden we achter de kerk 
afgezet. En als het vloed was werden we weer 

teruggebracht naar de overkant. We waren bijna 
drie uur onderweg.

De dijken bij de buren en bij ons werden verhoogd 
tot 3.80 m boven NAP en er werd een motorge-
maal geplaatst, want natuurlijke afwatering was 
niet voldoende. Ook waren er sluizen en duikers 
geplaatst, zodat het water er met eb uit kon. In 
1937 hebben ze een nieuwe duiker geplaatst en 
toen kwam er een storm en met een doorbraak is 
de duiker er helemaal uitgespoeld. Toen hebben 
ze de dijk binnen de kolk gelegd en is de dijk weer 
hersteld. Toen was er dus een buitendijkse wiel.

De gebouwen werden het eerst gebouwd. Eerst 
twee arbeiderswoningen. Daar hebben we eerst 
in gewoond en toen zijn wij in de boerderij gaan 
wonen. Het was een groot boerderijhuis van 8 x16 
m. Daarin gingen we met zeven kinderen wonen 
die in Groningen geboren zijn. Ik was vier jaar 
toen we gingen verhuizen. Later zijn er in Slie-
drecht nog twee kinderen bijgekomen.

Het was een akkerbouwbedrijf, waar wij tarwe, 
gerst, erwten, suikerbieten en later vlas verbouw-
den. We hadden 5 à 6 man vast personeel en 
wel 15 à 20 seizoensarbeiders, twaalf werkpaar-
den en twee trekkers. Het graan werd allemaal in 
schoven gezet en in oktober kwam de loondorser 
per schip. We hadden een loswal van 36 m lang, 
die ook nieuw geplaatst was. 

In de schijnwerper
Imme Kadijk

Geïnterviewd door Ina van 't Verlaat en Piet Pols
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De mijten die niet in de schuur konden werden 
eerst gedorst en in de winter kwam hij ze in de 
schuur dorsen en alles werd per schip afgevoerd. 
Dat moest wel, want er was geen weg en die is 
er ook nooit gekomen. In 1964 hebben wij elek-
triciteit gekregen. Voor die tijd werd alles verlicht 
met petroleumlampen en gaslampen. Het water 
pompten we op. Er was een pomp geslagen van 
18 m diep. Dat water was ijzerhoudend. Als je het 
in een beker zette werd het na 10 minuten al geel. 
Dus werd het water gefi lterd voor huishoudelijk 
gebruik. 
En je had een regenbak, daar werd de was mee 
gedaan. En als er te weinig was, dan werd het 
water uit de rivier gehaald in tonnen.

De trekkers hadden pikkewielen met een schrap-
per, want wij hadden geen vaste weg. Die kwamen 
niet bij de boerderij, maar bleven beneden in een 
schuur, want anders werd het pad kapot gereden.
De eerste jaren was het heel moeilijk, want op het 
land had je ontzettend veel last van 'emelten' een 
soort larven die aan de wortels vreten. Ze moes-
ten soms 2x overzaaien, want de gerst werd alle-
maal opgevreten. De eerste twee jaar hebben ze 
met verlies gewerkt. In 1940 hadden ze voor het 
eerst een goede opbrengst.

Maar de kinderen moesten ook naar school. 
We hadden een arbeider uit Nieuwendijk die 
kon roeien. Toen hebben we vijf roeiboten aan-
geschaft. Toen we op de Lagere School zaten, 
werden we overgezet. We werden afgezet bij de 
gasfabriek en gingen toen lopend naar de Gere-
formeerde School. Dat was een half uur lopen en 
na schooltijd weer terug naar de gasfabriek. We 
moesten wel om precies vier uur bij de boot zijn, 
want arbeidsloon was duur, dus er mocht niet 
gewacht worden. Toen we groter werden, konden 
we zelf roeien. De roeiboten bleven dan aan de 
overkant liggen tot we uit school kwamen, anders 

moesten we steeds gehaald worden. En er bleef 
natuurlijk ook een roeiboot bij de boerderij.

Crossers
Tegen het einde van de oorlog kwamen de cros-
sers bij ons langs. Als ze kwamen en het was een 
heldere maan, dan konden ze niet overvaren, want 
dan werden ze te snel gezien. Dus dan bleven ze 
slapen op matrassen op de grond. Dan gebeurde 
het dat mijn moeder voor 24 man kookte. Som-
migen gingen de volgende dag weer terug. Er 
kwamen ook Canadese piloten en militairen. Een 
offi cier, die gewond naar het ziekenhuis gebracht 
was, is door verzetsmensen ontvoerd en crossers 
hebben hem bij ons gebracht. Bij ons vandaan is 
hij naar bevrijd gebied gebracht. Ze brachten ook 
mensen die informatie naar bevrijd gebied moes-
ten brengen.

We hadden ook onderduikers in de oorlog. Een 
jodin was wel een half jaar bij ons. Zij werkten 
allemaal mee op de boerderij. Maar zij moest 
vertrekken, omdat haar ouders opgepakt waren 
en dat ze tijdens een ondervraging door zouden 
slaan.
In de arbeiderswoningen zijn er nog Duitse sol-
daten ingekwartierd geweest en in een betonnen 
loods sliepen negen militairen.
Bij de hengstpolder hadden ze een uitkijkpost 
in een hooiberg op een heuvel. Alles was onder 
water gezet. Met paard en wagen gingen ze langs 
de dijk en zo werd er eten gebracht en werden ze 
afgelost.

De boerderij was watervrij gebouwd. Hij stond 
op een heuvel. Met de watersnood van 1953 is 
de polder ondergelopen. Het huis en de schuur 
waren niet onderheid, maar de koestal was een 
beetje verzakt en daar stond water in de grup. 
Tijdens de overstroming was er veel schade 
aan de dijk. Om de dijk te repareren was er 
f 300.000,- nodig om o.a. een nieuw gemaal te 
maken.

Dat voorjaar is er nog wel wat gerst gezaaid, maar 
de opbrengst was minimaal.
We hadden een akkerbouwbedrijf, maar we 
hadden wel een paar melkkoeien voor eigen 
gebruik. We kochten ook stierkalfjes, die we 2 
jaar hielden en dan werden ze afgemest en ver-
kocht. We hadden meestal twee koeien, want als 
de ene koe droog stond, gaf de andere nog melk. 
En wat er over was ging weer naar de kalfjes toe. 
Mijn moeder karnde en maakte boter.
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Overname boerderij
Mijn broer en ik werkten al op de boerderij en 
in 1970 hebben wij samen de boerderij overge-
nomen. Toen zijn mijn ouders in de Sperwerfl at 

gaan wonen. Later werd het bedrijf meer geme-
chaniseerd en kregen we een combine, getrok-
ken met een trekker.
In 1971 zijn wij verhuisd naar Rivierdijk 705. Dat 
was het huis van dokter Snoep.
Toen ben ik zelf steeds heen en weer gegaan naar 
de boerderij. Daar hebben we 16 jaar gewoond.
In 1948 is de boerderij afgebrand. Het was midden 
in de oogst. Het personeel zat in de schaduw te 
eten en we denken dat een vonk van de benzi-
nemeter van een transportband het hooi aange-
stoken heeft. Er zaten vakken met stro en hooi in 
de schuur. De boel stond in lichterlaaie. Het huis 
stond los van de boerderij en dat is heel geble-
ven. 1½  jaar later is het weer opgebouwd met 
2e-hands hout uit een hangarloods uit Canada. 
We pachtten de boerderij en de eigenaar heeft 
het weer op laten bouwen.
We hadden eerst palen in de schuur, iedere 
4½ m. Met oogsten en tassen was dat fi jn, want 
dan had je steun. Maar later met de machines was 
dat erg lastig. Toen kregen we een loods met één 
overkapping, net als een hangar.  Dus wij waren 
blij dat we geen palen meer in de schuur hadden.
Dan kon je makkelijker met je wagens en met je 
machines erin draaien.
In 1958 ben ik getrouwd met Käthe Broekema. 
Die was vriendin met mijn buurmeisje. Zodoende 
heb ik haar leren kennen, want ze liepen nogal 
eens de polder rond en we kwamen elkaar tegen 
op de jeugdvereniging van de kerk.

Bedrijf gesplitst
In 1959 is het bedrijf in goede harmonie gesplitst. 
De machines, het land en de schuur werden ver-
deeld. Toen werden het aparte bedrijven. Mijn 

oom werkte met zijn zoon en 
1 arbeider en wij waren met 
2 jongens, vader en ook 1 
arbeider. Bij boer Groeneveld 
is dat ook zo gegaan.

Wij hebben 8 kinderen. Mijn 
vrouw kon niet varen en was 
altijd afhankelijk van ons om 
boodschappen te doen.
Daarom zijn we in 1971 in het 
huis van dokter Snoep gaan 
wonen. Daar hebben we 16 
jaar gewoond.
Vanaf 1988 heb ik niet meer op 
de boerderij gewerkt wegens 
overspannenheid. Mijn broer 
woonde er nog wel.

In de jaren '70 werd het bedrijf verkocht aan de 
gemeente Dordrecht. Het gebied werd door Dor-
drecht ingelijfd, waarna het werd omgedoopt tot 
'De Merwelanden'. 

In 1994 is mijn broer alleen verder gegaan met 
zijn zoon. 
Mijn broer met zijn zoon wilden graag ergens 
anders land. Langs de Wieldrechtse Zeedijk 
hebben ze toen 70 ha. land gepacht.
Mijn broer heeft tot 2000 op de boerderij in de 
Biesbosch gewoond en is toen naar Hardinxveld-
Giessendam verhuisd.
Later is de dijk voor en achter doorgestoken en is 
er ruimte voor de rivier gemaakt, zodat bij hoog 
water de polder kan volstromen.

Toen de kinderen het huis uit waren, zijn we in 
1987 verhuisd naar de Middenveer. Daar hebben 
we 22 jaar gewoond. In 2007 dachten we dat 
Käthe reuma kreeg, wat later de ziekte van Par-
kinson bleek te zijn. Toen hebben we een appar-
tement boven 't Vlot gekocht, waar ik nu nog 
steeds met veel plezier woon. Ik trek er nog vaak 
met de elektrische fi ets op uit. Ik fi ets zo'n 5000 
km. per jaar.
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De eerste schoolmeester
Dominee Govert Ollendorp, ook wel bekend 
onder de naam Godefridus, kreeg van de clas-
sis in 1587 de opdracht 'voor eene goede school-
meester bij sijne overheijt te schriven'

1594
Het zou tot 1594 duren eer er sprake was van de 
benoeming van een schoolmeester, Abraham 
Adriaensz was zijn naam. Hij ging de kinderen les 
geven in een lokaaltje bij de kerk. Deze school 
werd rond 1800 geheel vernieuwd. De tweede 
school was bij de Tolsteeg. Een woning was hier-
voor omgebouwd tot een schooltje voor de kin-
deren.

Scholen in Sliedrecht 
door Bas Lissenburg

Oude school bij de kerk

Hier was de 3e Sliedrechtse school

De derde school werd in wijk A in gebruik geno-
men in het gebouw Maranatha, nadat de wol-
spinnerij was omgebouwd tot school. Later kreeg 
deze school het nummer 1. 

We volgen nu eerst het nummer 1. Na de slui-
ting van de Maranathaschool en de nieuwbouw 
van een school ter hoogte van het huidige kleine 
woonwagenkampje ging het nummer 1 over naar 
de nieuwe school. Deze heette in de volksmond 
'Groeneveldeschool'. Offi cieel was de naam 
echter school 1. 

School 1, Groeneveldschool
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Nummers worden namen
Toen op 25 februari 1963 de nummers van de 
scholen werden vervangen door namen, werd de 
school Boerhaaveschool genoemd. De school 
werd in 1968 vervangen door een nieuwbouw-
school aan de Leeuweriksingel. De naam Boer-
haaveschool bleef gehandhaafd.  
School 1, oftewel Boerhaaveschool, aan de Rivier-
dijk is gesloopt. Dit gebeurde ook met de nieuwe 
Boerhaaveschool aan de Leeuweriksingel Bij de 
oude school 1, Boerhaaveschool, behoorde de 
kleuterschool in de Piet Rijsdijkstoep. 
Bij de nieuwe Boerhaaveschool was dat  de  kleu-
terschool Klimop. De Boerhaaveschool aan de Nachtegaallaan.

In de jaren '90 is de school gefuseerd met de Jan 
Ligthartschool. De nieuwe naam voor de school 
werd De Wilgen. De nieuwe locatie werd de vroe-
gere Da Costamavo aan de Valkweg.

Scholen met het nummer 2
We gaan nu verder met de scholen die het 
nummer 2 hebben gekregen. De eerste school 2 
was ten westen van de Boslaan. Na de opheffi ng 
van de lagere school  kwam de Vakschool voor 
Meisjes in het gebouw. De leerlingen van school 
2 verhuisden naar de Middeldiepstraat, waar ze 

samen met de leerlingen van school 3 in een 
nieuw schoolgebouw werden ondergebracht.  
Later stonden op deze plaats De Zetsteen en 
daarna de appartementen van de Oranjehof. 
Hiermee verdween voorlopig de naam school 2. 
Later duikt dit nummer toch weer op! 
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De volgende scholen die 
aan de beurt komen, zijn de 
scholen met het nummer 
3. De eerste school 3 
stond in de Kerkbuurt. Na 
de verhuizing van school 
3 naar de Middeldiep-
straat werd het gebouw 
enige jaren gebruikt als 
Vakschool voor Meisjes. 
Deze verhuisde daarna 
naar de school bij de Bos-
laan en het gebouw werd 
vervolgens benut door de 
Ambachtsschool. Later 
werd het De Korf en weer 
later verbouwd tot apparte-
menten.

In het gebouw aan de Mid-
deldiepstraat werd aan-
vankelijk ook de M.U.L.O, 
oftewel school 7 onder-
gebracht. Begin jaren '50 
vond een ruil plaats met 
school 6. De leerlingen van 
de MULO verhuisden toen 
naar het schoolgebouw in 
de Wilhelminastraat. 
De leerlingen van de ge-
noemde school 6 namen 
hun intrek in de bovenver-
dieping van school 3 en 
gingen voortaan door het 
leven als scholieren van 
school 2. De scholen 2 en 
3 liepen later beide in leer-
lingenaantal zo sterk terug 
dat door de gemeente Sliedrecht besloten werd 
tot een fusie. De nieuwe naam van de school is 
dan school 2 en school 3 verdwijnt uit de boeken! 
Bij de scholen behoorde kleuterschool De Pad-

destoel in de Oranjestraat. Later kreeg de school 
een andere naam: Henri Dunantschool. Deze 
verhuisde eerst naar de Karel Doormanstraat en 
betrok in de jaren '90 het nieuwe gebouw aan de 
Kerkstraat.
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De volgende scholen 
zijn die met het nummer 4
De vierde Sliedrechtse school werd gebouwd 
(1874) schuin tegenover de Grote Kerk. Later 
werd een deel van de school verbouwd tot een 
gymnastieklokaal (C12).

Na de bouw van twee nieuwe scholen op de Oude 
Uitbreiding (school 3 in de Middeldiepstraat en 
school 6 in de Wilhelminastraat) werd de school 
overbodig. Het nummer 4 verdween voorlopig! 
Bij deze school behoorde de kleuterschool in wijk 
C die nabij de huidige Vrijzinnige Kerk stond.

Zijn we nu toe aan de school met het nummer 5. Eerder noemden we in een 
ver verleden een schooltje nabij de Tolsteeg. Later is deze school vervangen 
door een school op Baanhoek, school 5. De verouderde school moest later 
plaats maken voor de zogenaamde 'Blauwe School' School 5 kreeg later een 
offi ciële naam, de Bleijburgschool. Het leerlingenaantal liep zodanig terug dat 
besloten werd tot opheffi ng van de school. De leerlingen werden een aantal 
jaren dagelijks per autobus naar de Henri Dunantschool vervoerd. Bij school 
5 behoorde de kleuterschool bij de Tolsteeg.

De laatste school met een nummer die we noemen is school 6 in de Wilhel-
minastraat. Later zijn de leerlingen hiervan verhuisd naar de school aan de 
Middeldiepstraat. De naam 
school 6 verdween en de naam 
school 2 kwam weer in gebruik. 
Het gebouw aan de Wilhelmi-
nastraat werd in gebruik geno-
men door de MULO, die eerst 
in school 3 gevestigd was. 
De leerlingen van school 6 
kwamen van kleuterschool de 
Paddestoel in de Oranjestraat.
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Nieuwe scholen binnendijks in de 
Oostwijk
De MULO werd Erasmusmavo en ver-
huisde van de Wilhelminastraat naar de 
P.A. de Genestetstraat. Dit gebouw 
is intussen alweer gesloopt, nadat 
de school is opgegaan in scholenge-
meenschap 'De Grienden' aan de Prof. 
Kamerlingh Onneslaan. Latere naam 
hiervan is Griendencollege.

In 1953 werd een nieuwe school aan 
de Dr. De Visserstraat/Thorbeckel-
aan gebouwd onder de naam school 
4. Het nummer hiervoor was, na de slui-
ting van de school tegenover de Grote 

Kerk, nog over. School 4 
krijgt later ook een andere 
naam: Jan Ligthartschool. 
Deze school gaat in de jaren 
'90 samen met de (nieuwe) 
Boerhaaveschool aan de 
Leeuweriksingel onder de 
naam De Wilgen aan de 
Valkweg. Bij deze school 
behoorden de kleuterscho-
len De Kabouter (eerst aan 
de Hobbemastraat, later aan 
de Dr. De Visserstraat) en De 
Koekepeer aan De Horst. 
   

De Wilgen, de vervangende school voor de Boer-
haaveschool en de Jan Ligthartschool. Eerder 
was de Da Costa Mavo hier gevestigd.

De Dr. Albert Schweitzerschool aan de P.C. 
Hooftlaan, is door de terugloop van het leerlingen-
aantal samengegaan met de Boerhaaveschool 
aan de Nachtegaallaan. Bij de Albert Schweit-
zerschool behoorde de kleuterschool Hummel-
honk. Later diende de kleuterschool een tijdje als 
moskee. De Albert Schweitzerschool werd ver-
bouwd tot een kerk.
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In de school aan de Oranjestraat, gebouw school 
2/Henri Dunantschool, werd de school voor 
Buitengegewoon Lager Onderwijs gevestigd. 
Later verhuisde deze school, Merwerodeschool, 
naar de gebouwen van de vrijgekomen kleuter-
scholen aan de Hobbemastraat. Weer later naar 
de Westwijk bij de Elzenhof. Tegenwoordig wordt 
de school 'De Sprong' genoemd. De vrijgeko-
men school werd vervolgens nog benut door de 
school voor zeer moeilijk lerende leerlingen van 
de Bleyburghschool.

Aan de Pr. Kamerlingh Onneslaan werd de 
Ambachtsschool gebouwd. De leerlingen ver-
huisden vanuit de Kerkbuurt en de Wilgenhof 
(praktijkruimte) naar de nieuwe school. 
De naam van de school 'Burgemeester Pop-
pingschool' later 'De Grienden' en daarna, nadat 
de school was samengegaan met de Erasmus-

mavo, de Da Costa-Mavo en de Vakschool voor 
meisjes: Griendencollege. 
Hierboven een beeld van nieuwbouw in 1950. 
Links de praktijkruimten. Rechts de later afge-
brande sportzaal en kantine. Het is de enige 
overbleven school voor voortgezet onderwijs in 
Sliedrecht
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Nieuwe scholen in de Westwijk
Dr. Plesmanschool aan de Maaslaan. Eerst in 
een aantal noodlokalen en later in het gebouw 
op de foto hierboven. Door terugloop van het 
leerlingenaantal is de school samen gegaan met 

de Roald Dahlschool. Bij de Plesmanschool  
hoorde kleuterschool De Start. Later kwam de 
Bleyburghschool in het gebouw. Thans is o.a. 
Het Creatief Centrum er gevestigd.

Dr. Ir. Lelyschool (Prickwaert), later hernoemd 
tot John F. Kennedyschool en weer later tot 
Roald Dahlschool. Deze ging samen met de 
Plesmanschool. Bij de school behoorde kleuter-
school De Robbedoes. Het gebouw links op de 
foto heeft intussen plaats gemaakt voor nieuw-
bouw. Zie rechter foto.

Eerder werd in dit blad het Christelijk Onderwijs 
in Sliedrecht beschreven. In de volgende uitgave 
wellicht een beschrijving van de huisvesting van 
de Gereformeerde scholen in Sliedrecht. 
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De Familie Boer uit Sliedrecht was een schippersgezin en men vervoerde in 1943 zand in Zeeland. Er 
waren meer schepen daar die zand vervoerden.
Mijn 2 zussen Marrie en Dien waren om de beurt aan boord en dan was de andere bij opa en opoe Prins 
aan de wal.
In maart 1943 werd opa Prins ernstig ziek (keelkanker) en overleed daaraan. Onze moeder (enig kind) 
kwam natuurlijk naar Sliedrecht en bleef die zomer daar om haar moeder die eerste weken tot steun te 
zijn. Om alles aan boord draaiende te houden ging Dien ook naar boord om samen met Marrie voor pa 
en onze twee broers te zorgen.

Met moeder aan boord, die altijd gastvrij was, kwamen de jongelui van de andere schepen op de ‘Spes’  
(naam van de boot) kaarten en een bakje surrogaatkoffie drinken, omdat op de andere schepen vrouw-
volk ontbrak. Soms was het zo vol, dat moeder in de deuropening moest zitten.

Bij die jongelui hoorde ook de kapitein van de sleepboot ‘Jan van Wijngaarden’.
Zo leerden Jan en Dien elkaar kennen en werden heel snel verliefd op elkaar. Ze gingen diezelfde zomer 
1943 samen met de trein naar de stad Groningen, zodat Dien met de ouders van Jan kennis kon maken 
en dat ook de familie Van Wijngaarden Dien kon leren kennen.

Het bezoek viel aan beide kanten in goede aarde en er werd al gauw aan trouwen gedacht. Via een oom 
van ons kon Dien een mooie lap stof kopen om een trouwjurk te maken.
Jan huurde een zwart pak met hoge hoed en eind december zouden ze gaan trouwen.
Maar toen ze in ondertrouw wilden gaan, bleek dat het geboortebewijs van Jan kwijt was. Zijn ouders 
hadden ook gevaren, doch met een zeeklipper op de Oostzee en omgeving.
Jan was op 1 januari 1917 in Denemarken geboren. Hij moest dus eerst zweren dat hij echt Jan van Wijn-
gaarden was en op 1 januari 1917 in Denemarken was geboren en ook nog een plechtige eed afleggen 
dat hij later nog een bewijs zou overleggen.

De ouders van Jan en broer Simon (ca. 15 jaar) konden gelukkig op tijd in Sliedrecht aanwezig zijn. Er 
was een slaapplaats voor alle drie en wij sliepen bij familie en vrienden.
De volgende dag kwamen er rijtuigen en gingen we naar het mooie gemeentehuis van Sliedrecht.
Het werd een gezellige dag. Er was ondanks de oorlog lekker eten en drinken en iedereen had zijn goede 
humeur meegebracht!

Dien ging met Jan op de sleepboot wonen en ze waren heel gelukkig met elkaar. Aan haar vriendin 
schreef ze dat getrouwd zijn heel fijn was. Op 17 mei 1944 werd op de Sluisweg in Hardinxveld hun baby 
geboren bij een nicht van ons. Het meisje kreeg de namen van beide oma’s: Hendrika Klaziena Adriana 
(moeder heette eigenlijk Adriaantje).

In die tijd lag Jan met de sleepboot en mijn ouders met de ‘Spes’ in Sliedrecht. Na de bevalling gingen 
Dien en de baby weer met Jan op de boot mee naar Zeeland.
De ‘Spes’ moest voor een grote beurt bij de scheepswerf op de helling, maar ik weet niet of mijn ouders 
na de reparatie terug zijn gegaan naar Zeeland.

Maar de oorlog ging verder en de geallieerde troepen kwamen steeds dichterbij. Na verloop van tijd werd 
ook de sleepboot van Jan door de Duitsers gevorderd, maar wij wisten dat niet.
De familie Van Wijngaarden kreeg onderdak in het vooronder van een schip dat in Vlissingen op de kant 
zat. Maar in de omgeving vielen nog wel eens bommen.
Ze hadden intussen wel een foto van de baby. Maar omdat de post na september bijna niet meer werkte, 
durfden ze geen foto’s naar de beide ouders te sturen. Gelukkig had ze een foto aan de familie De Bel 
gegeven.

Het oorlogsverhaal van Dien en Jan
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Maar Dien voelde zich in Vlissingen niet veilig en wilde liever naar Arnemuiden, dat was een Rode 
Kruisstad. Ze mochten daar op een vissersboot van de familie Van Belzen wonen. Maar ook de Rode  
Kruisstad gaf geen veiligheid. De Duitse troepen hadden zich daar verschanst.
Jan en Dien hebben met hun baby die laatste nacht, 1 november 1944, veiligheid gezocht in de machi-
nekamer, want die was dubbeldeks. Helaas viel daar een voltreffer in. Jan en baby Henny  waren op slag 
dood. Dien leefde nog, maar zat beklemd met haar been. Ze heeft hard om hulp geroepen. Die was er 
snel, maar hoe ze ook hun best deden, ze konden haar niet los krijgen. Ze raakte ook buiten kennis. De 
helpers moesten haar tot hun groot verdriet met het zinkende schip ten onder zien gaan. 

Het schip is later gelicht. Ze zijn er alle drie uitgehaald en eerst in lijkzakken begraven. Daarna zijn ze 
opgegraven en in kisten begraven.
Na de oorlog zijn ze naar Sliedrecht vervoerd en daar op 28 september 1945 definitief ter aarde besteld. 
Het graf is nog steeds aanwezig en komt misschien in aanmerking als monument.

PS. Dit alles hebben wij pas na de oorlog gehoord. Wij hebben in november 1944 (gepost in oktober) 
een briefkaart van Jan en Dien ontvangen dat alles goed was. Hij was verzonden via het Rode Kruis. Wij 
allemaal blij . . . Achteraf gezien waren ze al dood en begraven toen wij die kaart ontvingen.
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Dit artikel is reeds eerder gepubliceerd geweest 
in ons Periodiek no. 47 van december 2007; 
omdat het dit jaar 75 jaar geleden is, dat dit onge-
luk gebeurd is, wil de redactie dit nogmaals onder 
de aandacht brengen.

Overgenomen uit het blad Spoorwegongevallen 
in Nederland 1839-1993, 
geschreven door R.T. Jongerius.

IJver en accuratesse
Op 27 november 1942 deed te Sliedrecht van 7.45 
tot 18.00 uur de 1ste haltechef J. van der Kreeft 
dienst als treindienstleider. Stationsambtenaar A. 
Otten had dienst van 16.00 tot 22.15 uur. Hij was 
belast met de loketdienst en de assistentie van 
de treindienstleider. Na het doorrijden van trein 
10814, volgens dienstregeling om 18.11 uur, zou 
hij de dienst van treindienstleider van Van der 
Kreeft overnemen. Tot dat moment mocht hij als 
assistent formeel alleen met toestemming of in 
opdracht van Van der Kreeft veiligheidshande-
lingen in verband met de treinenloop verrichten. 
Beide mannen waren bevoegd als treindienst-
leider en het is dus niet onbegrijpelijk dat Otten 
aan Van der Kreeft op sommige momenten onge-
vraagd hulp bood. In het verslag van het door NS 
ingestelde Gemeenschappelijk Onderzoek wordt 
gesproken over 'de zeer laakbare gewoonte' 
waaruit wel blijkt dat dit geval niet op zichzelf 
stond maar een algemeen gebruik was. Voorts 
meldt het verslag: 'Hoewel dit tegen het tijdstip 

Spoorwegongeval te Sliedrecht
van overgave dienst geschiedde en daardoor 
meer verklaarbaar, blijft het . . . ook in dit geval af 
te keuren'. Deze formeel verboden, maar bij het 
personeel ingesleten gewoonte leidde in dit geval 
tot een communicatiestoornis, die mede tot het 
ongeval zou bijdragen.

Het station Sliedrecht ligt aan de westelijke Betu-
welijn Dordrecht-Geldermalsen. Tegenwoor-
dig is deze lijn geheel enkelsporig. Van 1913 tot 
het einde van de Tweede Wereldoorlog was het 
gedeelte Sliedrecht-Gorinchem dubbelsporig. In 
1942 was er tussen Dordrecht en Sliedrecht tele-
grafi sch blokstelsel, met als tussenblokpost de 
brugpost Het Wantij. Tussen Sliedrecht en Gies-
sendam (voluit: Giessendam/Neder Hardinxveld) 
was er blokstelsel met bloksloten. De beveiliging 
van Sliedrecht dateerde uit 1913 en was ingericht 
volgens de regels van de HSM uit die tijd. Er was 
een post T (treindienstleiding) in het stationsge-
bouw aan de zijde Giessendam en een post I 
aan zijde Dordrecht van het emplacement. Zowel 
het blokstelsel naar Giessendam als dat naar 
Dordrecht werden bediend in post T. Om trei-
nen binnen te nemen uit de richting Giessendam 
moest post I aan post T toestemming geven door 
middel van een zogeheten treinrichtingsvenster. 
Hiermee legde post I in zijn eigen gebied een 
aantal wissels vast. Post T kon het inrijsein pas 
op veilig stellen nadat hij het treinrichtingsvenster 
vrij had gekregen.

In het bedieningsvoor-
schrift voor Sliedrecht was 
(standaard) voorgeschre-
ven dat de handle toestel-
len na iedere treinbewe-
ging zoveel mogelijk in de 
normale stand moesten 
worden teruggebracht. 
Dat betekende dat post T 
dus het treinrichtingsven-
ster na aankomst van de 
trein moesten teruggeven 
aan post I en dat post I dus 
voor iedere treinbeweging 
opnieuw toestemming 
moest geven. De slechte 
gewoonte was echter ont-
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staan om het treinrichtingsvenster voor binnen-
komst van Giessendam op spoor II niet terug te 
geven. Dit is in zoverre verklaarbaar omdat bijna 
alle treinen over dit spoor doorliepen naar Dord-
recht. Alleen als er een trein binnen moest komen 
op zijspoor 3, werd het venster teruggegeven. 
Zoals we zullen zien, kon stationsambtenaar 
Otten als gevolg van deze verkeerde gewoonte 
de misgreep maken die tot het ongeval leidde.
De treinen die bij het ongeval een rol speelden, 

waren trein 3168 Nijmegen-Dordrecht, trein 3171 
Dordrecht-Nijmegen en werkliedentrein 10814 
Leerdam-Rotterdam DP.
Trein 3168 was om 18.03 uur met 4 minuten ver-
traging te Sliedrecht aangekomen. De blok- en 
seinhandelingen na aankomst van trein 3168 
werden verricht door Van der Kreeft. Kort na 
aankomst van trein 3168 vroeg Giessendam om 
ontblokking voor 10814, waarop Van der Kreeft 
het ontblokvenster drukte. Onderwijl nam Otten 
buiten de plaatsbewijzen van de reizigers van 
trein 3168 in. Na behandeling kon trein 3168 niet 
naar Dordrecht vertrekken omdat de kruising met 
trein 3171 moest worden afgewacht. Deze was 
om 18.06 met 16 minuten vertraging uit Dordrecht 
vertrokken.

Na het gereed zijn van trein 3168 nam Van der 
Kreeft weer plaats aan zijn schrijftafel, die achter 
de handle inrichting stond en ging Otten weer 
verder met zijn werk aan het loket. Op het luiden 
van de schel van het telegraaftoestel begaf Otten 
zich naar het toestel. Hij verwachtte een afsein-
telegram voor trein 3171 en stelde daarom de 
commutator van het telegraaftoestel op de rich-
ting 'post brug Wantij'. Hij kreeg geen schrift op 
de band; de trein was immers al om 18.06 uur 
vertrokken, terwijl Otten nog op het perron was. 
Vermoedelijk heeft hij daarna de commutator op 
de richting Giessendam gesteld; achteraf wist hij 
zich dat niet met zekerheid te herinneren. Daarop 

verscheen wel schrift op de band, echter moeilijk 
leesbaar - zelfs gedeeltelijk onleesbaar. Het tele-
graaftoestel te Sliedrecht bleek vaker niet goed te 
werken; het was nog die ochtend nagezien!
Het schrift op de band was afkomstig van station 
Giessendam dat trein 10814 afseinde. Omdat 
Otten de band niet kon lezen, antwoordde hij niet 
met 'begrepen' maar met 'tfn' (= telefoon). Daarop 
seinde Giessendam een vraagteken waarop 
Otten nogmaals 'tfn' seinde. Inmiddels was het 
18.10 uur. Daarop volgde een telefoongesprek 
van Otten met de 1ste haltechef van Giessen-
dam, Kuiper. Volgens Kuiper vroeg Otten: 'Chef, 
is het niet 18.09 uur' waarop Kuiper antwoordde 
'Ja, Otten het is 18.09 uur'. Na het ongeval kon 
Otten zich de precieze bewoordingen niet herin-
neren. Otten was geheel gefi xeerd op trein 3171.
Omdat hij op het perron was toen Van der Kreeft 
Giessendam ontblokte voor trein 10814, had hij 
van deze hele trein geen weet. Omdat hij over 
de telefoon geen treinnummer vroeg en ook niet 
op de commutator van de telefoon had gelet, 
meende hij nu dat hij van Het Wantij de doorrijd-
tijd van trein 3171 had vernomen.
Daarop ging Otten aan de slag om het vertrek 
van trein 3171 naar Giessendam voor te bereiden. 
Gebruikelijk was om na het 'af' zijn van een trein 
van Het Wantij ontblokking aan Giessendam te 
vragen en na verkregen ontblokking uitrijsein B1 
richting Giessendam met het handle op post T op 
veilig te stellen. Tegelijkertijd of even later gaf post 
T dan het aankomstvenster aan post I waardoor 
deze het inrijsein zijde Dordrecht op veilig kon 
stellen. De ontblokking voor trein 3171 behoefde 
ditmaal niet meer aan Giessendam te worden 
gevraagd. Bij het blokken achter trein 3168 had 
Giessendam per ongeluk eerst het ontblokven-
ster gedrukt. Deze vergissing was door haltechef 
Kuiper van Giessendam per telefoon aan Slie-
drecht doorgegeven en aan Otten bekend.
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Otten liet na om het aankomstvenster aan post I 
te geven. Het inrijsein zijde Dordrecht werd dus 
niet op veilig gesteld. Ook het uitrijsein B1 zette hij 
niet op veilig. Wel zette hij het met één handle tus-
senruimte daarnaast gelegen inrijsein A2/Av van 
Giessendam op veilig. Vermoedelijk heeft hij dus 
bij vergissing het verkeerde handle gegrepen. En 
omdat het treinrichtingsvenster voor spoor II niet 
aan post I was teruggegeven, was dit inrijsein vrij 
bedienbaar en kon hij het handle omleggen.
Trein 10814 kon dus nu met veilig sein binnen-
rijden op het nog door trein 3168 bezette spoor 
II. Omdat trein 10814 normaliter niet te Sliedrecht 
stilhield, behoefde deze geen vaart te minderen. 
In grote duisternis botste trein 10814 met een 
snelheid van zo'n 60 km/uur achterop trein 3168.
Een postconducteur van trein 3168 en elf reizi-
gers van trein 10814 werden direct gedood. Vele 
reizigers werden ernstig of licht gewond. Daarvan 
overleden er nog zes op weg naar of kort na aan-
komst in het ziekenhuis, zodat het aantal doden 
uiteindelijk 18 en het aantal gewonden uiteindelijk 
42 bedroeg. Daarmee staat dit ongeval nummer 
vier op de ranglijst van ernstige ongevallen, na 
Harmelen 1962, Weesp 1918 en Schiedam 1976.
Vier rijtuigen werden min of meer verbrijzeld, van 
drie rijtuigen werden de kopwanden ingedrukt. 
Alle sporen werden door wrakhout en ontspoord 
materieel versperd. Op 29 november waren aan 
het eind van de dag alle versperringen weer 
opgeruimd.
Al met al kan men zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat stationsambtenaar Otten op
27 november 1942 zijn hoofd niet echt bij zijn 
werk had. Daarvoor maakte hij te veel vergis-

singen achter elkaar. Zo blijft het onbegrijpelijk 
waarom hij wel het uitrijsein B1 op veilig wilde 
stellen maar aan post I geen toestemming gaf om 
het inrijsein op veilig te stellen. Maar zoals al aan-
gegeven waren er wel verschillende factoren die 
zijn vergissingen in de hand werkten. Allereerst 
het feit dat Van der Kreeft hem niet op de hoogte 
stelde van het feit dat er voor trein 10814 ontblokt 
was. Ten tweede de ingesleten gewoonte om bij 
overgave van de dienst de nog dienst doende 
treindienstleider al vast terzijde te staan, ook al 
is de dienst nog niet formeel overgedragen. Ten 
derde de verkeerde gewoonte om het treinrich-
tingsvenster na aankomst van de trein van Gies-
sendam niet terug te geven aan post I. Otten 
was uiteraard verantwoordelijk voor de door hem 
gemaakte fouten, maar voor dit soort disciplinaire 
zaken was toch allereerst de haltechef Van der 
Kreeft verantwoordelijk.
Tenslotte moet het niet goed functionerende tele-
graaftoestel worden genoemd. Voor wat betreft 
de communicatie met station Giessendam kan 
men daar de schouders over ophalen. Er was 
immer het blokstelsel met blokvensters en daar-
naast was er altijd nog te telefoon. Anders ligt het 
met de communicatie richting Het Wantij en Dor-
drecht. Hier maakte het telegraaftoestel onder-
deel uit van het blokstelsel en was het goed func-
tioneren dus essentieel voor de veiligheid van het 
treinverkeer.
Het verslag van het Gemeenschappelijk Onder-
zoek bevat een afschrift van de telegraafband van 
Sliedrecht van 27 november 1942. Grote stukken 
zijn inderdaad onleesbaar. Het is een wonder 
dat alleen al hierdoor niet eerder een ongeluk is 
gebeurd.

Naschrift: op 27 november 2017 is er op het Stationsplein een informatiebord over dit ongeluk onthuld.
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Boerderij met de paardenkop
Peter Bons en Wout van Rees

Als Historische Vereniging Sliedrecht maken wij ons zorgen over de boerderij op het adres Kerkbuurt 201, 
waarvan de Gemeente Sliedrecht eigenaar is en die vanaf 1973 gehuurd wordt door de familie Veldman.
Waarom maken wij ons zorgen? Omdat de boerderij te koop stond bij Kooijman Makelaars in Oud-Alblas 
en mocht er een koper komen wat gaat hij dan doen met deze boerderij; slopen?. Wij willen met dit artikel 
deze boerderij onder uw aandacht brengen.
Het betreft één van de weinige overgebleven boerderijen, die Sliedrecht gekend heeft; rond 1900 telde 
Sliedrecht zo'n 60-tal boerderijen en deze boerderij is er ééntje van. De boerderij is gebouwd in 1895 en 
in de gevel zit een zogenaamde eerste steen met de tekst: De eerste steen is gelegd door K.A.Kivit-van 
Haaften, 13 augustus 1895.
In de voorgevel staat met muurankers dit jaartal ook vermeld en tevens is deze boerderij bekend onder 
de naam 'De boerderij met de paardenkop' De originele paardenkop is echter in de jaren '70 van de 
vorige eeuw van de gevel gevallen en heeft de heer Veldman er een nieuwe kop opgehangen.

Kortom, een pand dat beeldbepalend is en qua historie van betekenis is voor de nog resterende boerde-
rijen in ons dorp.
Dit pand mag niet verdwijnen voor een eventuele sloop/nieuwbouw en bij renovatie zal tenminste de 
voorgevel in stand gehouden moeten worden.
Het gezin Veldman woont, zoals eerder is vermeld, sinds hun huwelijk in 1973 in deze boerderij, die er 
zowel van binnen als van buiten verwaarloosd uitzag; volgens hun zeggen was het een bouwval. Tussen 
de periode dat boer Korevaar de boerderij aan de Gemeente Sliedrecht verkocht en het moment dat 
de familie Veldman de boerderij bewoonbaar ging maken, is dit pand  als oefenobject gebruikt door de 
brandweer. Het zag er niet uit. In de huurovereenkomst is er dan ook sprake dat alleen de woning van 
de boerderij verhuurd wordt en niet de bijbehorende schuur vanwege de zeer slechte toestand, maar die 
mochten ze wel gebruiken.
De heer Veldman en zijn vrouw gingen van hieruit als melkboer venten in de Oostwijk, de Nijverwaard en 
op de Stationsweg en belden zij aan bij hun klanten met de vraag 'of ze wat  nodig hadden'. Zij hadden 
een VW-bus met aanhanger, waarin niet alleen zuivelproducten, maar ook kruideniersartikelen lagen.
In die tijd waren er in Sliedrecht zo'n 26 melkboeren, werd er vergaderd in café Schalk en werd er een 
vakantieverdeling vastgesteld. Dat kon toen allemaal nog.
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Na enkele jaren is er een rijdende winkelwagen aangeschaft, zodat de klanten naar hen toe kwamen.
Het logo op de winkelwagen was groen/geel met de letters EMHA erin, de afkorting van 'melkhandel' de 
zuivelproducten kwamen bij de Graafstroom vandaan en het droge goed, zoals ze dit zelf noemden, bij 
EMHA.
's Avonds en 's morgens vroeg was het rondom de boerderij druk met leveranties en moest de winkelwa-
gen weer aangevuld worden. In 1999 is hij gestopt als laatste melkboer in Sliedrecht.
Tot zover een korte levensbeschrijving van de familie Veldman.
Wat de verkoop van de boerderij betreft, heeft één aspirant-koper belangstelling getoond, wat voor 
hen als een verrassing kwam, want ze wisten niet dat de boerderij bij een makelaar te koop stond. De 
Gemeente Sliedrecht had de familie Veldman wel het eerste recht van koop aangeboden, maar daar 
wilden ze geen gebruik van maken, omdat ze wilden blijven huren.
Van de aspirant-koper is niets meer vernomen en er is nu windstilte rond de verkoop.
De gemeente heeft in het verleden nauwelijks iets aan onderhoud gedaan, alleen het meest dringende, 
maar zelf hebben zij er voor gezorgd dat de boerderij bewoonbaar is gebleven en zij proberen het pand 
in goede staat te houden.
De familie Veldman woont met veel plezier op de boerderij en zij hopen hier nog lang te mogen blijven 
wonen.
Tot slot nog iets merkwaardigs over de voortuin; in de voortuin heeft een stoep gelegen om met paard 
en wagen c.q. auto op de dijk te komen; deze voortuin met stoep is in het verleden door de gemeente 
verkocht aan de buurman en is er een smalle stoep aan de oostzijde overgebleven om te voet op de dijk 
te komen. Een vreemd geval!
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In de Sliedrechtse Biesbosch ligt aan het eind van het Katse Gat een klein monument verscholen: de Rol

Deze Rol (ook wel een 
overtoom genoemd) 
is ooit aangelegd om 
met je roeiboot of kano 
vanuit de Biesbosch 
over een kade heen in 
de Nieuwe Merwede te 
komen, bijvoorbeeld de 
zalmvissers maakten 
hier gebruik van.
In de tweede wereldoor-
log is deze rol van cru-
ciaal belang geweest 
voor de linie-crossers 
die met hun roeiboot of 
kano vanuit Sliedrecht 
via de Helsluis, Helsloot, 
Kikvorschkil, Huis-
waardsloot, Katse Gat 
en de Nieuwe Merwede 
naar Lage Zwaluwe 
gingen en v.v., waarbij 
ze gebruik maakten van 
deze rol omdat de Otter-
sluis in handen was van 

de Duitse bezetter. Eind 1944 was het Zuiden van Nederland al bevrijd en het Noorden was nog bezet 
gebied. In de periode van november 1944 tot mei 1945 namen de crossers, die opereerden voor de 
Albrechtgroep, op de heenreis informatie en personen mee (vaak Engelse of Canadese militairen) en op 
de terugreis hadden ze meestal medicijnen en van belang zijnde informatie bij zich.

Als Historische Vereniging Sliedrecht vond het bestuur het nuttig om deze rol meer in de schijnwerpers 
te zetten bij het publiek en is er besloten om een informatiebord te plaatsen bij de rol.
In eerste instantie zijn Piet de Keizer en Wout van Rees op bezoek geweest bij de boswachters om te 
vragen of dit toegestaan was en al snel bleek dat ze ons project goedkeurden onder de voorwaarde dat 
het een hufterproof bord moest worden en dat de HVS het onderhoud gaat doen, indien nodig.
Omdat er een kostenplaatje aan hangt, heeft het bestuur aan de Kringloopwinkel Sliedrecht gevraagd of 
ze een fi nanciële bijdrage zouden willen leveren aan ons project en hierop werd positief gereageerd met  
een fi nanciële toezegging.
2 bestuursleden van de Kringloopwinkel, te weten Marius Blokland en Ren  Ligthart zegden hun mede-
werking toe om het project te realiseren en vanuit ons bestuur gingen Peter Bons en Wout van Rees 
hieraan meewerken.
'De Reesboot' van Wout werd gebruikt om heen en weer te pendelen en werd ook gebruikt voor het 
vervoer van 12 zakken cement van 25 kg., het informatiebord, een cementtrog en al het overige gereed-
schap dat we nodig hadden. René zou alles vastleggen op de foto.

Op 19 juni j.l. zijn we begonnen met een verkenning van waar het bord moest komen te staan.

Informatiebord bij De Rol
Wout van Rees
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In de vorm van onderstaande foto's volgen we nu het hele proces, waarvoor we  in de weken erna een 
6-tal keren naar overdiep zijn geweest.

We hebben eerst het gras weggehaald en al snel bleek dat onder het gras een kade van basaltkeien lag 
en moest een aantal basaltkeien met een grote koevoet en een spa losgewrikt worden.

Marius ging met het varken de keien 
afborstelen; je kon goed merken dat 
hij thuis ook het varken hanteert, want 
geen kruimel grond bleef er liggen.

Waar de 2 palen van het infobord 
kwamen te staan werd door Wout 
de putjesschepper een gat gegraven 
van 40 x 40 x 40 cm.
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De 2 gaten werden half vol gestort met beton, incl. een aantal betonijzers; om de juiste plaats van de 
betonijzers te hebben, had Marius een mal gemaakt.

Het plaatsen van het bord, waarbij het erop aankwam of de mal van Marius goed gemaakt was, werd 
spannend; en jawel hoor, het bord paste precies.

Daarna hebben we een bekisting gemaakt rondom beide palen en deze volgestort met beton.
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Het ging er allemaal professioneel aan toe, want zelfs de klophamer werd gebruikt.
Toen we de bekisting weg gingen halen, constateerden we jammergenoeg dat er al iemand zijn naam in 
het verse beton gegraveerd had: 'groeten Paul'

Tijdens de werkzaamheden was er ook voor de 
inwendige mens goed gezorgd en niet zo'n klein 
beetje ook want de vrouw van René dacht dat 
we van de honger om zouden komen daar in die 
ruige Biesbosch en zij had dus zo'n 20 kadetten 
en krentenbollen meegegeven met om z'n vieren 
te delen + de nodige blikjes fris enz.

Toen het bord er stond hadden we die dag tijd 
over om de rol en het pad ernaast schoon te gaan 
maken, want die waren overgroeid met gras en 
onkruid.
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De dag voor de onthulling zijn Marius en Wout nog naar de overkant gegaan om het bord af te dekken 
met een laken, afkomstig uit de privécollectie van René.
Inmiddels hadden we ook tuingrond en basaltkeien rondom de fundaties gelegd, zodat het er allemaal 
netjes bij lag.

Op woensdag 25 oktober j.l. was het dan zover. Een 20-tal genodigden had zich verzameld in het Bies-
boschcentrum Dordrecht, waar onze voorzitter Peter Bons iedereen verwelkomde en een inleidend praatje 
hield. Vervolgens hield onze burgemeester Bram van Hemmen een toespraak, waarna we inscheepten in 
de rondvaartboot 'Sterling' die ons naar de locatie bracht, waar iedereen uitstapte.
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Op de locatie onthulden de broers John 
en Ab van Gool het bord, hield Peter 
Bons een korte toespraak, de wethou-
der van Dordrecht Piet Sleeking hield 
een toespraak, waarin hij ons bedankte 
voor het genomen initiatief en tot slot 
overhandigde Arie de Ruiter van de 
Kringloopwinkel ons symbolisch een 
cheque van € 1.000,00 als fi nanciële 
bijdrage in de kosten van het hele pro-
ject.
Na dit protocol zijn we weer terugge-
varen naar het Biesboschcentrum en 
werd onder het genot van een drankje 
nog even nagepraat.

Het informatiebord
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Een overzichtsfoto van de rol en het informatiebord

Tot slot nog een oude foto, zoals het er vroeger uitzag: 
boven de rol stond een lier, die gebruikt werd om de zalmschouwen uit het water te trekken.
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Jaantje Verheij niet meer achter de toonbank
Oud Sliedrechts bakkerszaakje sluit de deur

Bron: 'De Merwestreek' van 1 juli 1965

Weggedoken aan de Sliedrechtse dijk in Wijk C, ter hoogte van de A.W. de Landgraafstraat, staat een 
bakkerswinkeltje. Men moet weten dat het er staat, anders gaat men er beslist voorbij zonder het te zien. 
Het winkeltje heeft in de 'gevel' een deur en vlak ernaast een raam met etalage. Nou ja, etalage! Als er 
een brood in ligt, een schaaltje met dikke brokken speculaas en op een bordje enige tompoucen, dan 
kan er ook niets meer bij!
Als men de deur van de winkel binnengaat, komt men in een klein portiekje. Als er vier klanten staan 
kan de vijfde er nauwelijks meer bij. Het toonbankje is maar net een meter lang. Er staan wat dozen met 
koekjes op en een rol papier langs een snijder.
Achter het toonbankje is een kleine ruimte. Dat is het heiligdom van Jaantje Verheij, de 72-jarige vrouw 
die het winkeltje exploiteert. Vanaf deze plaats bedient ze al meer dan een halve eeuw haar klanten die 
brood, koekjes, tompoucen en dikke speculaas komen halen.

C 175 was de bakkerswinkel van Jaantje Verheij; op bakfi ets zit Anton Verheij

De ruimte van waaruit Jaantje haar klanten bedient is al even klein als het plaatsje waar de klanten 
moeten wachten tot ze aan de beurt zijn. Ze kan er zich nauwelijks wenden of keren, want in deze ruimte 
is ook nog een trapgat. De trap naar de bakkerij die onder de winkel tegen de dijk is aangebouwd. Hoe-
veel voetstappen Jaantje op deze trap heeft liggen? Ontzaglijk veel! Ze zijn in één dag niet te tellen. Want 
Jaantje stond al achter de toonbank toen haar vader dit bakkerijtje betrok, nadat hun eerste bakkerij was 
afgebrand die er tegenover aan de andere kant van de dijk was gelegen. De vader van Jaantje bakte al 
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de vermaarde dikke speculaas en bereidde de smakelijke tompoucen. Bovendien voorzag hij alle Slied-
rechtse bakkers van gist.
Alles is in het winkeltje van Jaantje even onopvallend. Van de bakkerij ziet men niets, laat staan wat er in 
gebeurt! In het kamertje vlak naast het winkeltje heeft nog nooit een klant een blik kunnen werpen. Dit 
wordt gebruikt als voorraadkamer. Daar verdwijnt Jaantje zo af en toe in om de voorraad aan te vullen. En 
als er 'groot' geld gewisseld moet worden, want de winkelkas van Jaantje is maar een pepermuntdoosje 
waarin de guldens, de centen, de dubbeltjes en kwartjes worden gedeponeerd.
Jaantje houdt er ook een kasboek op na. Dat is om de namen van de 'pofklanten' in op te schrijven, wat 
ze kochten en natuurlijk het bedrag van de schuld. Een aparte bladzij in het boek doet dienst als uitre-
kenblaadje om even vlug de bedragen die de klant heeft besteed onder elkaar te zetten. De bladzij staat 
vol met optellinkjes.

Vermaarde speculaas
Nu moet men niet denken dat de zaak van Jaantje maar een kleine klantenkring heeft, o neen! Er is geen 
bakkerswinkel of banketzaak in Sliedrecht die zoveel tompoucen en dikke stukken speculaas omzet als 
in Jaantjes winkeltje het geval is. De zaak bezit blijkbaar een van vader op zoon overgegaan geheim 
hoe dikke gekruide speculaas gebakken moet worden en hoe tompoucen 'gemaakt' dienen te zijn. Tom-
poucen van 18 cent per stuk. Die dikke stukken speculaas worden door de klanten naar alle oorden van 
het land naar familie en kennissen meegenomen. We weten dat zelfs de dikke Sinterklaaskoek naar het 
buitenland gaat om de smaak van dit typische erkentelijke Sliedrechtse Verheij-gebak.
We schrijven dit verhaaltje omdat dit oude stukje Sliedrechtse commerciële folklore gaat verdwijnen. Op 
zaterdag 10 juli a.s. wordt het winkeltje voorgoed gesloten. Want Jaantjes broer, de bakker, is ook al 65 
jaar. Hij vindt het zo langzamerhand welletjes. Hij gaat de bakkersoven niet meer aanmaken. Begrijpelijk 
is er in de tegenwoordige generatie niemand te vinden die de eenvoudige bakkerij van Verheij op oude 
voet wenst voort te zetten. En dus gaat ook de van vader op zoon overgegane bakkerskunst verloren.
Het gaat Jaantje, die met hart en ziel aan haar winkeltje vergroeid is, erg aan het hart. Zij blijft er voorlopig 
nog wel wonen. Maar alles zal zo anders gaan worden zegt ze.
Ze hoopt het nog te beleven ergens een kamertje te krijgen met 'aanspraak' om haar heen. Was nu het 
nieuwe in aanbouw zijnde Sliedrechtse Hervormde Bejaardencentrum maar reeds voltooid. Want daar 
zou, geloven we, Jaantje wel op haar plaats zijn. In een eigen kamertje en met aanspraak van anderen. 
Ze heeft het verdiend. Dubbel en dwars!

Verloren folklore

Bij Jaantje at je soezen,
brokken speculaas en tompoucen,
Je kocht er je gist, je koek en je brood
totdat Jaantje haar winkeltje sloot . . .

Geen belletje rinkelt met leutige klank
Geen dozen en blikken meer vol tot de rand
Geen Jaantje meer achter haar metertje bank
Geen keuveltje meer tegen 'n klant met een mand
  want . . . 
Jaantje is met pensioen gegaan
Ze heeft de zaak op slot gedaan!
En volgens het laatste krantenbericht
blijven de dozen leeg en de gordijntjes pot-dicht!

Wat jammer voor Sliedrecht, voor Jan Alleman 
dat je er geen speculaas kopen kan
Geen soezen, tompoucen, geen gist en geen brood
nu Jaantje Verheij haar winkeltje sloot . . .

Met de zaakjes van Jaantje, Geertrui en Marie
verdwijnt in de stadjes een brok poëzie
Het wordt er zo nuchter en kil zonder meer
Zo zonder die echte Oud-Hollandse sfeer!
  want . . .
Jaantjes zijn met pensioen gegaan
Ze kunnen niet meer in hun winkeltjes staan
Ze raakten de greep op hun handeltjes kwijt . . .
Ze zijn te bejaard . . ., helaas uit de tijd!
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Er is een hoerastemming bij 
de marktkooplieden en bij 
de winkeliers van het Burg. 
Winklerplein. Woensdag 16 
juni a.s. zal de wekelijkse 
markt voor de eerste maal 
op dit grote en gunstig gele-
gen plein gehouden worden. 
Vlak naast het busstation in 
het hart van Sliedrecht en 
omzoomd door royale en 
moderne winkels, zal voort-
aan op woensdagmiddag 
de wekelijkse markt zijn. Een 
haast ideale plaats voor dit 
wekelijks terugkerende eve-
nement.
Het schema hiernaast geeft 
precies aan hoe de kramen 
opgesteld zullen worden. De 
bovenzijde van de foto, bij de 
pijl en 'ingang', is aan de kant 
van de Simon Stevinstraat en 
de Christiaan Huygensstraat. 
Die ingang van de markt ligt 
dus recht tegenover de win-
kelgalerij tussen genoemde 
straten.
Aan de onderzijde van de 
foto moet men zich dus de 
Rembrandtlaan denken met 
de daar gebouwde winkel-
galerij. Links vindt men dan 
het plantsoen en pal daar-
naast de bushalte. Rechts is 
het niet opgehoogde terrein 
dat in de toekomst eveneens 
bestemd is voor winkelbouw.
Zoals men ziet staan de 
kramen in een dubbele 
rij met de 'gezichten' naar 
elkaar toe, waardoor men 
de gehele markt 'rond' kan 
lopen, tussen de kramen 
door. Deze opstelling is voor 
het publiek het prettigst, 
omdat dit nu heerlijk in de 
luwte kan markten.

Sliedrechtse markt naar Burgermeester Winklerplein
Bron: weekblad De Vonk van 10 juni 1965
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Echter ook de marktkooplieden zijn zeer gelukkig 
met deze opstelling. Zij kunnen hun wagens voor 
het merendeel direct achter de kraam parkeren, 
waardoor het werken veel gemakkelijker wordt.

De 'straat' tussen de kramen is vier meter breed, 
groot genoeg om er met heel veel tegelijk te zijn 
en toch smal genoeg om die typische intieme 
sfeer van de markt tot zijn recht te laten komen. In 
de directe omgeving van de markt kunnen hon-
derden fi etsen gestald worden en ook voor auto's 
is er voldoende parkeerruimte.

Voor de winkeliers van Rembrandtlaan en Burg. 
Winklerplein is de komst van de markt naar 'hun' 
plein eveneens een feestelijk gebeuren. Dit grote 
en zo centraal gelegen plein vroeg immers om 
een dergelijke bestemming? En het spreekwoord 
'hoe meer zielen hoe meer vreugd' doet nog 
steeds opgang. 

Met ingang van 18 juni a.s. wordt dus de Slied-
rechtse markt op het Burg. Winklerplein gehou-
den. Voorwaar voor alle partijen dus reden tot 
vreugde!

In 1919 
werd de 
eerste weekmarkt 
gehouden 
op het 
Dr. Langeveldplein

Na lange tijd 
van afwezigheid 

werd in 1957 
de weekmarkt 

weer gehouden 
op het 

Dr. Langeveldplein

In 1965 
werd de weekmarkt 
verplaatst naar 
het Burg. Winklerplein



“Over . . . Sliedrecht” December 2017

44

Een groot gezelschap genodigden wachtte vrij-
dagmiddag in de grote nieuwe scheepshal van 
de fi rma J.H. van Eijk en Zonen op de komst van 
het college, dat ook ditmaal weer het Prinsen-
kwartiertje tot het zijne maakte.
Daar waren dan ir. J. Schram, prof. ir. W. Bos, 
vertegenwoordigers van het Bureau der Genie uit 
Alphen aan de Rijn, vertegenwoordigers van de 
Dienst van Gemeentewerken uit Rotterdam, de 
directeur van Gemeentewerken uit Sliedrecht, de 
directeur van N.V. Volker Beton, de heer F. Volker, 
alsmede onderaannemers, leveranciers en uiter-
aard vele relaties, allen vergezeld van hun dames.
We weten het allemaal: de gebroeders Van Eijk 
zijn harde werkers die stilletjes hun gang gaan 

De schijnwerper op Scheepswerf J.H. van Eijk & Zonen
Sliedrechtse industrie moderniseert

Bron: 'De Merwestreek' van 3 juni 1965

en publiciteit als het ware schuwen. Ditmaal 
konden zij er niet onderuit. Het doormarcheren 
bij het bereiken van deze mijlpaal was evenwel 
niet doenlijk. Het ingebruiknemen van een over-
dekte hal van 56 meter en 13 meter breed, met 
een hoogte van 13 meter verlopend tot 15 meter, 
toegerust met een wagenhelling en wel zodanig 
geconstrueerd, dat de overdekte werkplaats ook 
dienstbaar gemaakt kan worden voor het optrek-
ken van reparatie-objecten was een feit dat te 
veel in de publieke belangstelling stond om hier-
aan voorbij te gaan. Temeer daar gelijktijdig bij 
het in gebruik nemen van de werkhal een oplos-
ser van 35 x 6 x 2.20 m., met een inhoud van 160 
m3  te water moest worden gelaten.

Hoewel dit geen tewaterlating is van een oplosser, 
werd in 1971 de Blusboot 4 voor de Gemeente Rotterdam te water gelaten
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In zijn welkomstwoord sprak de heer W. van Eijk 
speciaal zijn vreugde uit over de aanwezigheid 
van een groot deel van zijn personeel met opof-
fering van een gedeelte van de verplichte snip-
perdag. Dankbaar was hij voor het betoonde aan-
passingsvermogen tijdens de bouw van de hal.
Met een gepaste trots lichtte de spreker zijn 
gehoor in over de technische mogelijkheden, 
die hij later tijdens een bijeenkomst in het CJMV-
gebouw nog nader preciseerde.

Het voorste vlakke gedeelte kan worden gebe-
zigd voor het maken van secties die dan kunnen 
worden samengebouwd op de helling. De beton-
nen kuip wordt aan de waterzijde afgesloten door 
een stalen deur met rubberafdichting, zulks om 
te voorkomen dat tweemaal per etmaal met hoog 
water een groot gedeelte van het vloeroppervlak 
onbruikbaar zou zijn. Uiteraard is bij de bouw van 
de scheepshal rekening gehouden met de 'nor-
male' hoogwaterstand.
De hal is uitgerust met twee bovenloopkranen, 
fabrikaat Nellen te Rotterdam, met 'Demagtakels' 
elk met een hefvermogen van 5 ton.
De nieuwe hellinglier wordt aangedreven door 
een motor van 50 pk. Deze heeft 12 ton trek-
kracht op de trommel en een omtreksnelheid van 
12 meter per minuut. Ze werd geleverd en aange-
bracht door de NV Machine- en Lierenfabriek C. 
Kraayeveld te Sliedrecht.

Van oud naar nieuw
Vóór 1894 was de grootvader van de tegen-
woordige drie gebroeders, de heer Willem van 
Eijk, meesterknecht bij de scheepswerf fi rma 
A. Lanser, die toen nog in het Middeldiep was 
gevestigd. In dat jaar nam hij de houten scheeps-
makerij van de familie Nieuwendorp over. Tot de 
dertiger crisisjaren maakte en repareerde men 
houten schepen. In die tijd werd het roer omge-
gooid en deed het ijzer zijn intrede.

In de jaren 1960-'61 werd men het er wel over 
eens dat er gemoderniseerd diende te worden. 
De bestaande scheepsbouwloods vertoonde vele 
gebreken en was voor sectiebouw ongeschikt. 
Het streven richtte zich op overdekte bouw. In 
1963 resulteerde de voorbereidingsperiode tot 
een opdracht aan de N.V. Volker Beton alhier voor 
het maken van een kraanbaan van 57 m. lengte 
en de onderbouw met bijkomende waterbouw-
kundige werken voor de nieuwe hal.
In december 1963 kwam de kraanbaan gereed, 
terwijl de nieuwe buitenkraan, die een vlucht 
heeft van 16 m, een hoogte van ca. 14 m. en een 
hefvermogen van 4½ ton in februari 1964 kon 
worden geplaatst. De hydraulische elektrische 
kraan werd geleverd door de Mobiele Kranenfa-
briek te Grave.

C 610 was de bestaande scheepsbouwloods 
met ernaast een onderlosser op de helling
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In februari 1964 werd ook begonnen met het 
slechten van de oude opstallen, waarna de graaf-
werken en het aanbrengen van een waterdichte 
bekisting kon aanvangen. In augustus werd het 

De oude opstallen zijn in 1964 gesloopt

stalen skelet door de N.V. De Vries Robbé opge-
bouwd en in november stonden de 1550 ruiten 
reeds in de stopverf. De dakbedekking was aan-
gebracht en de beide bovenloopkranen gemon-
teerd.

Dankbaar betoonde de heer Van Eijk zich tegen-
over het college van B&W en de directeur van 
Gemeentewerken voor de ondervonden mede-
werking, tegenover de hoofdaannemer en de 
onderaannemers voor de goede afwerking en 
prettige samenwerking en tegenover de plaatse-
lijke relaties voor het jarenlange vertrouwen dat zij 
door het geven van opdrachten hebben getoond.

De heer Van Eijk liet zijn gedachten tenslotte nog 
teruggaan naar zijn voorgangers. De grondlegger 
was de grootvader van de drie gebroeders, die 
in 1894 het bedrijf vestigde. Hij overleed in 1919, 
waarna zijn vader de teugels in handen kreeg.
Na de bezettingstijd moest Van Eijk II zich om 
gezondheidsredenen terugtrekken, waarna het 
driemanschap in goede harmonie heeft samen-

Een luchtfoto van scheepswerf van Eijk 
met de lange nieuwe loods
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gewerkt. Spreker dacht met grote sympathie aan 
beiden terug en hun noeste vlijt blijft in dankbare 
herinnering voortleven.

De ingebruikstelling
Burgemeester Van Hofwegen verrichtte de cere-
moniële ingebruikstelling. Hij schakelde het 
hendel in van de elektrische energie, welke de 
kleine lier dirigeert tot het omhooghalen van de 
grote hefdeur in de achterwand.
Het is niet moeilijk blij te zijn met de blijen en fees-
telijk gestemd te zijn temidden van de feestvier-
ders, zo begon burgemeester Van Hofwegen zijn 
toespraak. Doch de spreker had ook trots gele-
zen op de gezichten van de heren Van Eijk. Men 
mag die ook delen? Deze vraag wilde hij met een 
volmondig 'ja' beantwoorden. Ook het gemeen-
tebestuur is er trots op dat een dergelijk bedrijf 
zich op dusdanige wijze heeft ontwikkeld. Daar-
voor had hij respect. Hij bracht zijn eerste bezoek 
in het eerste jaar van zijn Sliedrechtse periode 
aan het bedrijf in herinnering. Het was toen een 
houten optrek, doch men proefde er de sfeer. 
Jongelui waren er aan het oliebollen bakken. Nu 
was het een andere bak in een moderne outillage. 
Het gemeentebestuur had zich aanvankelijk afge-
vraagd of het bedrijf wel op de juiste plaats stond. 
In het nieuwe uitbreidingsplan is het terrein thans 
aangemerkt als industriegebied. Om Den Haag 
van de noodzaak hiervan te overtuigen heeft veel 
tijd gekost. Hoe moeilijk het is rijksgoedkeuringen 
te verkrijgen is algemeen bekend.

De burgemeester juichte het tenslotte toe dat er 
in Sliedrecht naast veel practici ook vele mensen 
zijn die de techniek tot in de perfectie verstaan. 
Waar nodig zal het gemeentebestuur de industrie 
alle mogelijke bijstand verlenen. Hij wenste de 
gebroeders Van Eijk een voortdurende groei en 
bloei van hun bedrijf toe.
De heer F. Volker noemde het in gebruik nemen 
van de nieuwe scheepshal een mijlpaal voor de 
familie. Ze is tot stand gekomen door goed team-
work en het was voor zijn fi rma een bijzonder 
genoegen geweest de opdracht te mogen uitvoe-
ren. Ook hij wenste veel succes en hoopte dat 
de jongere generatie met eenzelfde voortvarende 
ijver de volgende mijlpaal zal bereiken.
Hoofdaannemer was de N.V. Volker Beton te 
Sliedrecht. De fi rma De Vries Robbé leverde het 
stalen skelet. De fi rma G. Nederveen te Sliedrecht 
nam het glas- en schilderwerk voor haar rekening 
en de elektrische installatie werd aangelegd door 
de fi rma J. v.d. Stel te Sliedrecht.
De fi rma J.H. van Eijk en Zonen heeft een ruim 
voorziene orderportefeuille. Momenteel zijn nog 
12 oplossers en elevatorbakken in bestelling, 
variërend van 38 x 6½ m. tot 21 x 5 m. 
Naast de nieuwe scheepshal ligt de reparatiehel-
ling, die een lengte heeft van 50 m. en waarop 
gelijktijdig twee schepen kunnen worden gerepa-
reerd. 
Het bedrijf wordt geleid door de drie gebroeders 
Van Eijk, t.w. Willem, Jan Marinus en Arie, die 
ieder een zoon in het bedrijf werkzaam hebben. 
Het bedrijf telt momenteel 25 werknemers.

Bij de ingang van het Kleine Diep was de scheepswerf van Van Eijk
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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 

 

Over . . . Sliedrecht

Historische Vereniging Sliedrecht

Nu: de Oranjehof


