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Van de voorzitter
Juli, de maand waarin de zomeruitgave van Periodiek “Over…Slie-
drecht” op uw deurmat valt.
Ook nu weer boordevol met historische verhalen en foto’s uit het verle-
den.
Maar eerst stellen de twee nieuwe bestuursleden zich voor.
Jolanda Snel ons jongste bestuurslid, zij zal onder andere het onderdeel 
activiteiten gaan versterken.
John Guijs gaat de vacature van penningmeester invullen en zo zijn wij 
als bestuur weer compleet.
Wij wensen Jolanda en John veel succes toe.

Mag dan wel de hedendaagse telefoongids eruit gaan, die van 1904 (meer dan een eeuw geleden) gaat 
bij ons Periodiek erin. Deze telefoonnummers waren nog eens gemakkelijk te onthouden.
Dan vervolgt, hoe kan het ook anders, een verhaal over Sliedrecht onze bakermat van de baggerindus-
trie. Om deze baggerindustrie in blijvende herinnering te houden is in Sliedrecht het Baggermuseum 
gevestigd. Het artikel over Conny Dirkzwager als conservator sluit hier mooi op aan. 

Dagelijks lezen we politieberichten via de krant of andere media. 
Wat te denken over een politierapport uit 1894. U kunt dit nog eens rustig nalezen.
Eén van de eerste muziekverenigingen was 'Crescendo', met een artikel over een verjongingskuur.
Een andere vereniging is de toneelgroep Inter Nos, met een artikel over een jubileumuitvoering.
We hebben van hun een artikel over de jubileumuitvoering uit de Merwestreek van 1985 overgenomen.
Ditmaal is het gedicht in onze Periodiek van Sientje van Sinttruije.

Ruim aandacht voor het winkeltje van Boer Comestibles, toen gevestigd in wijk C. 
In een blad uit 1960 kwamen we een artikel tegen over Van Beest Sluitingenfabriek, toen gevestigd aan 
de Merwestraat, een bedrijf met een lange historie. 
Ook hebben wij een artikel kunnen schrijven over scheepswerf Volker, waarvan bijna niemand van het 
bestaan afwist.

Al met al, weer een goed gevuld Periodiek. Toch doet de redactie een dringende oproep om met verha-
len te komen. Wilt u de redactie hiermee helpen?
Langs deze weg maken wij u er ook op attent dat er zaterdag 22 september door de HVS een dorpswan-
deling wordt georganiseerd voor de stichting “Kom erbij”. Een mooie gelegenheid meer van uw dorp te 
weten te komen.

U heeft het de afgelopen maanden in het nieuws kunnen lezen. Alle organisaties en verenigingen, groot 
en klein, moeten voldoen aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) Zo ook uw HVS 
vereniging. Dit zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van uw privacy rechten en voor ons als 
organisatie meer verantwoordelijkheden op het gebied van privacy. In dit Privacy beleid vindt u:  a) uw 
privacy rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, b) hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebrui-
ken, delen en beschermen en c) de rechtsgrondslagen op basis waarvan we uw persoonlijke gegevens 
verwerken.

U kunt altijd vragen uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn te corrigeren of te wissen.
Ons Privacy beleid kunt u lezen op onze website. U kunt hiervoor altijd contact met het bestuur opnemen.
Wij staan u graag te woord.

Veel leesplezier en een fi jne vakantieperiode toegewenst.
Peter Bons, voorzitter.
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Twee nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Mijn naam is John Guijs en ik ben 70 jaar.
Ik heb twee dochters, waarvan de jongste in Barcelona 
woont.
Er zijn 5 kleinkinderen en ook hiervan wonen de jongste 
twee, een jongen en een meisje, in Barcelona.
Mijn oudste dochter en de oudste 3 kleinkinderen, een 
meisje en 2 jongens, wonen in Rotterdam.
Reeds lang gepensioneerd en een van mijn hobby's is 
genealogie. Dat is ook meteen de reden waarom ik heel erg 
in Sliedrecht ben geïnteresseerd. Hoewel ik zelf in Rotter-
dam ben geboren en daar ook woon, kwamen mijn groot-
ouders uit Sliedrecht en alle voorvaderen van mijn opa tot 
ver in de 16e eeuw eveneens.
Er komen heel wat bekende Sliedrechtse namen voor in 
mijn stamboom, zoals Koppelaar, Kalis, Teeuw, Vlot, Ver-
weerd, Korporaal, Bons, Kraaijeveld, Nederlof, Hartog, de 
Landgraaf en Stuij.
Samengevat vind ik het belangrijk het Sliedrechts erfgoed 
voor het nageslacht te bewaren en hoop ook jongere Slie-
drechtenaren, ook die van buiten zijn gekomen, voor deze 
historie enthousiast te maken.

Als nieuw gekozen bestuurslid wil ik me graag even aan 
u voorstellen. Mijn naam is Jolanda Snel-Van Rees, gebo-
ren op 20-01-1975. Ik ben een geboren en getogen Slie-
drechter. De eerste jaren van mijn leven woonden we in de 
Grevelingenlaan. In 1985 verhuisden we naar Rivierdijk 502. 
U weet wel: 'De Rustplaets'. We woonden daar heerlijk aan 
de Merwede. ’s Zomers lekker varen door de Biesbosch en 
genieten op de strandjes aan de overkant. Op 13-06-1997 
ben ik getrouwd met Sebastian Snel. We gingen wonen in 
de P.A. de Genestetstraat 134. Op 8-1-2000 is onze zoon 
Rob geboren. 2 weken voor de bevalling kreeg ik een her-
seninfarct. Hierdoor ben ik nog steeds linkszijdig verlamd. 
In 2008 verhuisden we naar Rivierdijk 468A. Het is heer-
lijk om weer terug te zijn aan de Merwede. In het dagelijks 
leven ben ik huisvrouw en moeder en zet ik me in voor het 
jeugdwerk binnen de Hervormde gemeente van Sliedrecht. 
En vanaf nu ga ik me met heel veel plezier inzetten voor de 
HVS. Ik vind het heel erg belangrijk dat het gedachtegoed 
van Sliedrecht voort blijft leven. En ja, ik ben de dochter van 
Wout en Joke van Rees.
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Dirk de Jong uit Waalre heeft de telefoonboeken van 1901 tot 1950 op zijn computer staan, behalve een 
aantal uit de oorlogsjaren; het gedeelte van Sliedrecht (1902 en 1903 is niet beschikbaar) uit het tele-
foonboek van 1904 heeft hij aan ons doorgestuurd, incl. 3 korte berichten uit de Dordrechtsche Courant 
inzake J. Bakhuizen in verband met het ‘telephoonnet’.
Interessant is toch wel om te lezen dat er toentertijd 50 telefoonaansluitingen in ons dorp waren en ook 
is interessant om te lezen wie deze aansluitingen hadden.
Omdat met name de adressen op deze lijst zeer slecht leesbaar zijn, hebben wij de lijst overgetypt, 
waarbij we opmerken dat in de adressen wel eens een misser zal zitten vanwege ‘bijna onleesbaarheid’.

Telefoonboek Sliedrecht 1904

L
 6 Langeveld, Dr. P., Arts, A 733
 15 Luijt, A.I., Frima Gebrs. Luijt, Uitgevers
                 van het Nieuwsblad voor Sliedrecht
                 en omgeving, B 430     

M
 11 Maanen, P.A. van, Notaris, B 76
 45 Maatschappij tot Verzekering van
  ijzeren schepen, C. Baars, D 266
 23 Maatschappij tot Verzekering van
  ijzeren schepen, A.A. Kalis Jz., C 232
 20 Meijer, A.F., Arts, C 147
 53 Meijer, Mevr. Wed. J.H., C 39
 44 Meijer, W., Manufacturen en
  kruidenierswaren, B 519

N
 12 Nes, N.P. van, In fijne vleeschwaren en
  comestibles, B 95a

O
 43 Ooms, P., Firma Petri, confiseur, B 249

P
 1 Politiebureau, Gemeentehuis, B 505
 3 Politiewachthuis, Boveneinde
 2 Politiewachthuis, Benedeneinde
 42 Prins AJzn., J., Landbouwer, boter-
  fabrikant en melkhandelaar, B 214
 8 Prins Thzn., A., Aannemer, B 4
 41 Prins Visser, Mej. W.A.E., C 56

R
 24 Rees, C.M., Scheepsmakerij, bouwt en
  repareert alle soorten vaartuigen;
  specialiteit in het vervaardigen van
  aannemersmaterieel, C 300a
 32 Rijsdijk, P., opperbrandmeester, A 573

B
 31 ‘Baanhoek’ Scheepsbouwwerf, D 278
 30 Baars, A., Scheepsbouwmeester, A 512
 14 Bakhuizen, J., Commissionair in 
  effecten, B 162
 7 Bakker Cz., E., Vleeschhouwerij en
  Spekslagerij, A 756
 34 Berg, I.J. van den, Apotheker, B 240
 33 Boer, J., Handel in koloniale waren,
  comestibles en gedistilleerd, C 399  
 52 Bos, W.A., Aannemer, B 46

D
 36 Douwes Dekker, L.C.G., Apotheker,
  B 541a

F
 27 Fop Smit & Co., Aanlegplaats 
  Benedenveer

G
 29 Gasfabriek

H
 10 Haaften, J.L.A., B 70
 9 Hoeven, W.M. van der, Aannemer, B 4

J
 37 Jong, IJ. J. de, Riet en gros, C 132
 22 Jong Hz., Firma Jan de, 
  Handel in hoepels, C 218
K
 13 Kalis Wz., K.L., Aannemer, B 108
 38 Kivit., Mej. A.M., C 44 
 19 Kivit van Haaften, K.A., C 142
 16 Kraaijeveld, Johs., Aannemer, B 512
 17 Kroon, D.J., in effecten, C 57
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S
 31 Scheepswerf Baanhoek, D 278
 18 Splunder, van, Administratie- en
  Assurantiekantoor, C 140

V
 51 Veenenbos, J.H.B., 
  Gemeenteopzichter, B 213
 28 Visser Gz., C., Aannemer, B 90
 21 Visser Gz., P., Wijnhandelaar, C 183
 46 Vlies, G.B. van der, Schoenhandel,
  maatwerk en reparatie-inrichting, B 481
 40 Vlies, Johs. van der, Bondscafé, B 530
 25 Volker Az., L., C 400
 35 Volker Pzn., C., 
  Aannemer en zeepzieder, B 112

W
 4 Watertoren der Hoogdrukwater-
  leiding, Maatschappij tot Exploitatie
  van waterleidingen in Nederland, A 239
 39 Wijngaarden, A. van, Boek- en papier-
  handel, uitgever van de ‘Merwebode’,
  Nieuwsblad van Sliedrecht enz., B 518
 26 Wijngaarden, A.C. van, Particulier,D 15

Z
 5 Ziekeninrichting van het Groene
  Kruis, A 785

Dit is geen toestel uit 1904, maar in de jaren 50 werden 
deze telefoontoestellen gebruikt en moest je een tele-
foonnummer aanvragen bij één van de telefonistes in 
een telefooncentrale, die handmatig een verbinding 
tot stand bracht met de gewenste abonnee

Een foto uit de jaren 50 van de telefooncentrale
met telefonistes, die de verbinding tot stand brachten

B ij het doorlezen van het telefoonboek zijn er zomaar een paar dingen die opvallen:

Het politiebureau had telefoonnummer 1
Het politiewachthuis benedeneinde had telefoonnummer 2
Het politiewachthuis boveneinde had telefoonnummer 3
De watertoren had telefoonnummer 4
De ziekeninrichting van het Groene Kruis had telefoonnummer 5
Drie scheepswerven, te weten Baars, Van Rees en ‘Baanhoek’ hadden telefoon.
Twee artsen, te weten Langeveld en Meijer hadden telefoon.
Een 7-tal aannemers hadden telefoon.
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Uit de krant van 
10 december 1904

Uit de krant van 
14 februari 1905

Uit de krant van 
20 februari 1905
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Sliedrecht: Bakermat van de baggerindustrie
Bron: Industrieel Palet, uitgave rond 1960

Evenmin als er in Leerdam alleen maar glasblazers wonen, in Twente wevers, in Lisse bollenkwekers, 
in de Langstraat schoenmakers en in Schiedam jeneverstokers, bestaat de bevolking van Sliedrecht 
uitsluitend uit baggeraars. Zij vormen slechts een groep inwoners, werkzaam in een dominerende indus-
trie, wier naam over de gehele wereld onverbrekelijk verbonden wordt met de plaats van vestiging. Zo’n 
visitekaartje heeft voor de betrokken gemeente natuurlijk zijn nut, maar is een te eenzijdige voorstelling 
van zaken en stelt de overige industrieën onverdiend op de achtergrond, ook al zijn er vele bij die als 
toeleveringsbedrijf van de baggerondernemingen beschouwd kunnen worden.
 
Hoe komt het dat de groei van Sliedrecht zo nauw verwant is geweest aan de ontwikkeling van de bagge-
rindustrie? Daarvoor moeten wij teruggaan naar 1421 ten tijde van de St. Elizabethvloed toen de ligging 
van de plaats aan de Merwede tegenover een groot ondergelopen gebied een bevolking deed ontstaan 
van hoofdzakelijk polder- en rijswerkers. Zij zijn de voorlopers van de latere aannemers van grond- en 
baggerwerken, wier bedrijven op hun beurt weer de basis hebben gelegd van het huidige Nederlandse 
baggerbedrijf. Een bedrijf dat door zijn technische ontwikkeling en zijn over de gehele wereld ontplooide 
activiteiten terecht één van onze nationale industrieën genoemd wordt. Hoewel er op dit gebied ook 
elders in ons land bloeiende ondernemingen te vinden zijn, is Sliedrecht toch onbetwist de bakermat van 
de baggerindustrie.
Het lag voor de hand dat de ontwikkeling van het baggerbedrijf anderen ertoe bracht, ondernemingen te 
stichten voor de bouw van het benodigde materieel. Ook thans vormen het baggerbedrijf en de groten-
deels hierop ingestelde scheepswerven, machinefabrieken en constructiewerkplaatsen het voornaamste 
industriële patroon van Sliedrecht. Dat dit de ontwikkeling en vestiging van andere bedrijven niet in de 
weg heeft gestaan, wordt door de feiten bewezen.

 

Luchtfoto van scheepswerf van Rees rond 1960
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De groei van Sliedrecht is en wordt in belangrijke mate bevorderd door zijn gunstige ligging aan weg 
en water. Langs het zuidelijk deel van de gemeente stroomt de druk  bevaren Merwede en noordelijk 
loopt Rijksweg 15, de belangrijke verkeersader die Rotterdam met het Ruhrgebied verbindt. In de onmid-
dellijke nabijheid van deze - binnenkort vierbaans - snelweg ligt Sliedrechts ‘droge’ industrieterrein met 
een totaal te bebouwen oppervlakte van 40 ha, waarvan thans 6 ha in gebruik is en 10 ha in aanleg. 
Aan de overzijde van de Merwede is een aanzienlijk groter industrieterrein geprojecteerd, dat met zijn 
160 ha oppervlakte van een aantal berg- en werkhavens zal worden voorzien. Men noemt dit het ‘natte’ 
industrieterrein. Wat de verbinding met dit uitgestrekte gebied betreft, wordt veel profi jt verwacht van de 
toekomstige brug over de Merwede.

Het ‘natte’ industrieterrein 
aan de overkant van de rivier: 
de 3e Merwedehaven

De uitbreiding van 
bestaande en de komst 
van nieuwe bedrijven 
doen de bevolking groeien 
en dus ook het aantal 
woningzoekenden. Bij de 
oplossing van het huis-
vestingsprobleem hoopt 
de gemeente dit jaar met 
de bouw van 500 nieuwe 
woningen een stuk dich-
terbij gekomen te zijn. De 
aantrekkelijkheid van het 
wonen in Sliedrecht zal 
nog bevorderd worden 
door de aanleg van een 
groot sportpark, waarvan 
een sintelbaan, twee voet-

balvelden en twee korfbalterreinen reeds gereed zijn en waaraan binnenkort nog toegevoegd zullen 
worden een hoofdvoetbalveld met bijbehorende oefenterreinen, vier tennisbanen, twee handbalvelden 
en een openluchtzwembad met zonneweide.

Behalve de gebruike-
lijke voorbereidende en 
lagere scholen, is er nog 
een door het Sliedrechtse 
bedrijfsleven bestuurde 
L.T.S., alsmede een open-
bare en een christelijke 
Ulo-school en een meis-
jesvakschool. Instellingen 
voor middelbaar en voor-
bereidend hoger onder-
wijs zijn er in het op korte 
afstand gelegen Dord-
recht. In de gemeente zelf 
is men begonnen met de 
bouw van een overdekt 
school-instructiebad.

Het grote sportpark aan de noordkant van de rijksweg
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Dependance van de L.T.S. bij de Wilgenhof

Een belangrijke bijdrage tot het culturele 
leven in de plaats wordt geleverd door 
de Stichting Sliedrechtse Gemeenschap, 
waarbij alle verenigingen zijn aangesloten 
en die zich bezig houdt met alles wat bevor-
derlijk is voor een prettig woonklimaat. Zo 
is de stichting gekomen tot de oprichting 
van een openbare leeszaal en bibliotheek 
en worden onder haar auspiciën concerten 
gegeven door het Zuid-Hollands Orkest. 
Het beeld van Sliedrecht zou onvolledig 
zijn zonder het ziekenhuis te vermelden, 
dat met zijn veertig bedden veel te klein is 
geworden maar nog dit jaar uitgebreid zal 
zijn tot de dubbele accommodatie.

Het ziekenhuis, zoals 
dit in de Prins Bern-
hardstraat gestaan 
heeft

Het klinkt vreemd, 
maar van het zo 
wereldvermaarde 
baggerbedrijf is in 
Sliedrecht weinig 
te bespeuren. Op 
straat geen stoere 
belaarsde mannen 
en in de haven nau-
welijks een voor dit 
doel bestemd vaar-
tuig. Slechts een 
eenvoudig naam-
bordje aan het huis 
waar een zekere 

familie Baggerman woont, doet ons beseffen dat de uitoefening van dit beroep niet dateert van de dag 
van gisteren. Maar waarom dan niet méér te merken van de hieraan verwante bedrijvigheid? Het ant-
woord van de ondernemer stelt ons gerust. Aanwezigheid van materieel in Sliedrecht, zegt hij, betekent 
geen emplooi of mankement, dus een schadepost en hoe minder dat voorkomt hoe liever wij dat hebben. 
En hij zal tevreden zijn want er ligt bitter weinig aan de kant.

In Nederland en ver daarbuiten zijn gigantische werken in uitvoering, die inzet van al het beschikbare 
materieel vereisen. Jaarlijks worden er aan de vloot nieuwe schepen toegevoegd met steeds grotere 
capaciteiten en voorzien van instrumenten en apparatuur, die aan de toenemende vereisten voldoen. 
Investeringen die in de tientallen miljoenen lopen en door de ondernemer gerechtvaardigd worden door 
zijn vertrouwen in de toekomst.

Eerste plaats
Nederland neemt op de wereldmarkt van het baggerwezen de eerste plaats in, die verworven is door de 
grote ervaringen, opgedaan in de loop der tijden.
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Water betekent voor ons land een bron van welvaart. Reeds vroeg heeft ons land zich georiënteerd op de 
scheepvaart en de ontwikkeling van deze bedrijfstak deed de behoefte ontstaan aan nieuwe en betere 
verbindingen met zee. Om de scheepvaart onbelemmerd te kunnen uitoefenen moest en moet nog 
steeds de strijd worden aangebonden tegen de aanslibbing van de vele havens en riviermonden.
De Nederlandse overheid heeft de baggerwerken steeds doen uitvoeren door particuliere ondernemin-
gen. Zij was en is nog steeds van mening, dat op deze wijze het materieel doeltreffend en effi ciënt 
kan worden geëxploiteerd. Aanvankelijk gingen Nederlandse baggerondernemingen in het buitenland 
werken als er in eigen land onvoldoende werk was. De successen aldaar behaald, hebben ertoe geleid 
dat de omvang van de Nederlandse baggervloot dusdanig is geworden, dat een gedeelte daarvan regel-
matig in het buitenland opereert.

Centrale baggerbedrijf

De Sliedrechtse haven 
lag in de Jaren 50 van de 
vorige eeuw vol met bag-
germaterieel

Sliedrecht, bakermat 
van de baggerindus-
trie en geboorteplaats 
van menige pionier op 
dit terrein, is de stand-
plaats van de groot-
ste en oudste bag-
gerbedrijven, doch 
ook elders in ons land 
hebben onderne-
mingen zich ontwik-
keld tot omvangrijke 
maatschappijen, wier 

materieel her en der in de hele wereld bij water- en grondwerkzaamheden betrokken is. Vrijwel alle 
baggerondernemingen -140 in getal - zijn aangesloten bij het in de dertiger jaren opgerichte ‘Centrale 
Baggerbedrijf’, een vereniging van werkgevers die ten doel heeft de algemene belangen van de leden 
te behartigen zonder aantasting van de individuele concurrentiepositie. Zo bestaat er de mogelijkheid 
om via de ‘Centrale’ in voorkomende gevallen materieel van elkaar te huren, waarmee men wil voorko-
men dat een bedrijf zich zou inrichten op topcapaciteit, hetgeen in slappere tijden tot grote verliezen zou 
leiden. Ook nu de Nederlandse baggerwereld volledig bezet is, geeft dit systeem de mogelijkheid om 
materieel dat een lid tijdelijk niet nodig heeft aan een ander te verhuren, hetgeen bevorderlijk is voor de 
economie van de hele bedrijfstak. Waar verdere aanvulling nodig is, wendt men zich tot ondernemingen 
die zich hebben toegelegd op de verhuur van baggermaterieel. Ook heeft de vereniging  er veel toe 
bijgedragen het isolement tussen de bedrijven onderling te doorbreken. Vroeger kwam het nogal eens 
voor, zoals tijdens de voor het eerst in combinatie uit te voeren werken aan de afsluitdijk, dat directeuren 
van samenwerkende ondernemingen zich aan elkaar voor moesten stellen. Dit is voorbij en velen kennen 
elkaar meer dan alleen van de achternaam.

Adriaan Volker
Om een inzicht te geven van de ontwikkeling en de huidige werkmethodes van het Nederlandse bagger-
bedrijf, is het ondoenlijk alle betrokkenen met name te noemen. Hoewel de beginperiode van elk bagger-
bedrijf anders ligt, de wijze van exploitatie in latere jaren en de toepassing van nieuwe technieken loopt 
vrijwel parallel. Derhalve beperken wij ons - met een buiging van respect aan het adres van de andere 
ondernemingen - tot een belichting van de Koninklijke Maatschappij tot het uitvoeren van Openbare 
Werken ‘Adriaan Volker NV’, één van de groten in de Nederlandse baggerwereld. 
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Adriaan Volker, de grondlegger van het bedrijf, heeft van het begin af de zaken stevig aangepakt. Reeds 
kort nadat hij in 1854 te Sliedrecht als kleine aannemer van waterbouwkundige werken was begonnen, 
gaf hij blijk van zijn voornemen dit ambachtelijk bestaan zo kort mogelijk te laten duren door in te schrij-
ven op aanbestedingen van grote objecten. Met de eerste opdracht - het uitbaggeren van de werkhavens 
bij het graven van de Nieuwe Waterweg - was zijn naam gevestigd. Als uitvoerder van bijzondere werken 
deed hij snel daarna opnieuw van zich spreken toen bij de bouw van de Moerdijkbrug hem de pijlers en 
de landhoofden werden gegund.
Schier onoplosbare problemen, die in die tijd ontstonden bij het op peil houden van de vaardiepte in 
de Nieuwe Waterweg en de ophoping van zand bij de pieren, werden door Adriaan Volker en de zijnen 
opgelost door toepassing van nieuwe baggertechnieken.

Een stoombaggermolen 
van de fi rma Prins

De bekende stoombagger-
molens, die thans - zij het in 
moderner constructies - nog 
altijd gebruikt worden, bleken 
voor het werk op de Waterweg 
niet te voldoen. Zij werden ver-
vangen door baggerappara-
ten, die door middel van onder 
het water aangebrachte centri-
fugaalpompen het zand opzo-
gen en het vervolgens in naast-
liggende bakken spoten. Ook 
deze werkwijze bleek vooral bij 
slecht weer niet ideaal te zijn 

en zo ontstonden via een reeks verbeteringen tenslotte de tot 1950 nog in gebruik zijnde ‘Adams’, bag-
gerwerktuigen die zichzelf volzogen en de voorlopers waren van de ingenieuze sleephopperzuigers, die 
thans door vele maatschappijen in gebruik zijn bij het uitdiepen van havens en het op peil houden van 
vaargeulen.. De sleephoppers zijn zeer kostbare schepen, waarvan de grootste 4000 m³ grond kunnen 
vervoeren, die meestal op zee wordt gelost.

Naast het zwembad liggen 
2 voorlopers van de huidige 
hopperzuigers, 
de bekende ‘Adams’

Botlek en Europoort
De toename van de scheep-
vaart en de opkomst van 
de grote tankers deden de 
gemeente Rotterdam beslui-
ten tot uitbreiding van haar 
havengebied. Aan Volker werd 
achtereenvolgend opdracht 
gegeven tot de aanleg van de 

Botlek en de Europoort. Het is in deze gebieden dat men bij het baggeren van grond en het hiermee 
tegelijk ophogen van laagliggend polderland de onvervangbare betekenis van de cutterzuigers heeft 
leren kennen. 
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Een cutterzuiger met de cutterladder omhoog

Deze drijvende apparaten, die met hun cutters de grond lossnijden en de opgezogen bagger door een 
keten van buizen van gemiddeld 700 mm. diameter op het land spuiten, hebben in het werkgebied van de 
Europoort sinds het begin van de werkzaamheden in 1958 meer dan honderd miljoen m³ grond verzet. 
Per week bedraagt deze hoeveelheid thans 600.000 m³ en als we weten dat een grote vrachtwagen van 
10 meter lengte 6 m³ grond kan hebben, leert een kleine berekening ons dat hiervoor 100.000 vrachten 
nodig zouden zijn, een rij wagens bumper aan bumper van Rotterdam naar Milaan. Indruk maakt het ook 
om te varen door 16 à 17 meter diepe kanalen en werkhavens, waarvan de grond nog niet zo lang gele-
den 50 cm boven N.A.P.  lag. En wat te denken van de cutterzuiger die zich al gravende en zuigende met 
een kleine sleepboot geheel heeft ingesloten en zich straks op de zelfde wijze weer uit zijn isolement zal 
verlossen? De mensen van Volker kijken er niet meer van op.

Aannemen in combinatie
De Nederlandse baggerondernemingen - dus ook Volker - beperken zich allerminst tot één groot pro-
ject. Overal ter wereld zien we deze bedrijven alleen of in combinatie opereren. Belangrijke werken zijn 
o.a. de afsluiting van de Zeeuwse wateren, het ophogen met bagger uit de Vinkeveense plassen van 
bouwterreinen voor de Amsterdamse stadsuitbreidingen en verder van huis het graven van vaargeulen in 
Nigeriaanse en Australische havens, het uitdiepen van de Walvisbaai in West Afrika en de havenwerken 
in Bombay. De tientallen miljoenen kubieke meters die in Irak bij irrigatiewerken verzet worden, laten zien 
dat er niet alleen langs de kusten en in de havens geopereerd wordt. Van de voornaamste aannemers 
die hier en elders aan het werk zijn noemen wij Bos & Kalis, Hollandsche Aannemings Mij, Amsterdamse 
Ballast Mij, Van Hattem en Blankevoort, Zanen & Verstoep en Volker.
Natuurlijk omvat het ingezette materieel meer dan de reeds genoemde schepen en apparaten. 
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Bekende verschijningen bij 
baggerwerken zijn o.m. nog de 
bakkenzuigers en profi elzui-
gers. De bakkenzuiger zuigt de 
specie op die door een emmer-
molen in de elevatorbakken is 
geloosd, wordt dan vermengd 
met water op het land gespo-
ten, waarna het water weer 
afvloeit naar de rivier. De pro-
fi el- en bodemzuiger wordt in 
tegenstelling tot de cutterzui-
ger, die de grond met zijn cut-
ters lossnijdt, gebruikt bij het 
baggeren van lossere grond 
(bijv. zand) en werkt in principe 
als een stofzuiger.

Opleiding
Tot voor kort was de praktijk de enige leerschool om zich in het baggerbedrijf te bekwamen. Sinds enkele 
jaren bestaat er echter voor aankomende werknemers de mogelijkheid, schriftelijke lessen te volgen bij 
het Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart. De verkregen wijsheid van deze jongelingen plaatste 
de ouderen allengs voor de moeilijkheid om gestelde vragen in overeenstemming met de leerstof te 
beantwoorden. Uitkomst bracht de instelling van een cursus voor bazen, die een jaar duurt en waaraan 
door velen met groot animo wordt deelgenomen. Voor de opleiding van hoger personeel wordt sinds 
twee jaar op de Technische Hogeschool te Delft niet alleen de constructie van baggermaterieel gedo-
ceerd, doch ook het baggerbedrijf in het algemeen.

Werken tot windkracht 10
Het baggerbedrijf is een bloeiende en veelomvattende industrie, die de gedachte aan grachten en 
slootjes uitdiepende baggermolens volkomen heeft verdrongen. Het is jammer maar begrijpelijk dat het 
slechts een enkeling vergund is om een poosje temidden van de mannen op enige zuigers te verkeren 
en getuige te zijn van de nuchterheid en het vakmanschap waarmee zij de kapitalen vergende apparatuur 
bedienen. Het wordt dan duidelijk dat tegenover de risico’s van de ondernemer - een kleine hopperzuiger 
vergt al gauw ƒ. 100.000- aan exploitatiekosten per week - de capaciteit en productiviteit van zijn perso-
neel staan. Mensen die weten wat ze aan elkaar hebben, technische storingen zo snel mogelijk kunnen 
verhelpen en in staat zijn onder de moeilijkste weersomstandigheden aan het werk te blijven. Kenmer-
kend voor dit laatste is dat werk buitengaats pas gestopt wordt als ook de loodsdienst staakt en dat is 
meestal pas bij windkracht 10. Veelzeggend is ook dat tijdens de strenge winter van 1962-1963 slechts 
tien dagen al het materieel in Nederland heeft stilgelegen.

Grond verzetten
Het ligt voor de hand dat deze mensen, waarvan velen elke week van huis zijn, goed verdienen. Ondanks 
de scherpe calculaties, noodzakelijk om buitenlandse concurrentie het hoofd te bieden, gaan zij naar 
huis met hoge lonen. Bovendien is er een aantrekkelijk premiestelsel dat afgestemd is op het aantal uren 
dat een schip gedraaid heeft, waardoor het voor de bemanning lonend is om in de z.g. vrije uren repa-
raties en andere werkzaamheden te verrichten ter voorkoming van stagnatie. Karweitjes, die niet alleen 
opgeknapt worden door de machinisten, maar ook door de kapitein, de molenbaas en…..de kok.
Jonge mensen, die mee willen helpen veel grond te verzetten, gaan in het Nederlandse baggerbedrijf 
een grote en goed betaalde toekomst tegemoet. Zij zullen in de voetsporen treden van de velen, die 
veertig tot vijftig jaar achtereen hun beste krachten hebben gegeven van deze internationaal hoog aan-
geslagen industrie.

Een bakkenzuiger in bedrijf
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Ik ben opgegroeid in Nieuwerkerk a/d IJssel. Na 
de middelbare school ben ik gaan studeren aan 
de TU Delft, waar ik als architect ben afgestu-
deerd. Vervolgens ben ik getrouwd, heb ik 10 jaar 
als architect gewerkt en kregen we een zoon.
Mijn man werkte bij Philips en voor dat bedrijf werd 
hij uitgezonden naar China Hong Kong. Wat doe 
je daar als Nederlandse vrouw? Ik heb wat Chi-
nees geleerd, maar wilde toch meer. Mijn studie 
in Delft was de exacte kant. Nu wilde ik eigenlijk 
een meer mensgerichte studie gaan volgen. Er 
werd daar aan de universiteit een Engelstalige 
masterstudie antropologie gegeven. Dat is een 
tak van wetenschap die de mens in al zijn aspec-
ten, zowel sociaal als cultureel, bestudeert. Dat 
leek me wel wat als aanvulling op mijn opleiding 
tot architect. De studie was in het Engels. Dat was 
wel even wennen. In het begin deed ik een uur 
over het lezen van tien bladzijden. Na een tijdje 
waren er dat 60 in een uur. Ik heb die studie met 
succes afgerond en mag nu MA, Master of Arts 
achter mijn naam zetten.

In de schijnwerper:
Conny Dirkzwager

Conservator Nationaal Baggermuseum  

Geïnterviewd door Ina van ’t Verlaat en Piet Pols

Opzoek naar een baan
Na drie jaar zijn we teruggekomen naar Neder-
land en in Waalre gaan wonen. Dat was in 2009. 
Mijn man ging weer in Eindhoven werken; in de 
fabricage van chips. Voor hem is het maar een 
kwartiertje fi etsen naar zijn werk. Voor mij als 
architect / antropoloog was het veel moeilijker 
om aan werk te komen. Ik heb wel een paar klus-
jes gehad, maar de bouw lag op z’n gat en de 
toekomst zag er voor mij qua werkgelegenheid 
somber uit. Toen ben ik eens gaan rondkijken 
naar andere mogelijkheden. Mede door mijn 
studie antropologie kwam de gedachte bij mij op 
om te proberen werk te vinden in een museum. 
Dit leek mij wel interessant en ik ben me gaan 
oriënteren op dat terrein. Maar ook daar liggen 
de banen niet voor het opscheppen. Toch ben ik 
gaan solliciteren. De tweede sollicitatie was het 
Nationaal Baggermuseum. Op hun vacature van 
Conservator / beheerder waren ruim 50 sollicita-
ties binnengekomen. Ik had een bijzonder plezie-
rig gesprek met het bestuur. Mijn architectenop-
leiding was een pré voor dit technische museum. 
Daarnaast was ook mijn masteropleiding antropo-
logie een welkome competentie voor deze baan. 
Ik werd fl ink doorgezaagd over mijn kwaliteiten 
om een groep van 60 vrijwilligers aan te sturen 
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en te enthousiasmeren. Heel begrijpelijk, want 
zonder hen kan het museum niet draaien. Maar 
ik kon aantonen dat ik nog al wat ervaring met 
vrijwilligers had, o.a. op kerkelijk- en onderwijster-
rein. Dat pakte goed uit en ik werd benoemd in 
de functie van Conservator / beheerder van het 
Baggermuseum. Een baan voor drie dagen in de 
week, op dinsdag, donderdag en zaterdag. Zoals 
gezegd wonen we in Waalre, maar dat is goed 
te doen. Als de fi les niet te lang zijn haal ik het 
gemakkelijk in een uur.

In het diepe
Mijn eerste werkdag staat me nog helder voor de 
geest. Ik was best gespannen en een beetje ner-
veus. Maar de hartelijke ontvangst, met alle aan-
wezige bestuursleden en  vrijwilligers was over-
weldigend. Het was een warm bad.
Toen echter kwam het echte werk. Bij bestuur 
en vrijwilligers leefden allerlei ideeën over herin-
richting van het museum. Ze wilden gelijk aan de 
slag, maar ik moest eerst nog leren hoe de orga-
nisatie in elkaar zat, wat de doelstellingen waren 
en wat de collectie eigenlijk behelsde. Dat wilde 
ik eerst goed op een rijtje hebben. Bij wat kleine 
interne verschuivingen van modellen was het 
al niet eenvoudig om alle neuzen dezelfde kant 
op te krijgen. Zoveel mensen, zoveel meningen. 
Uiteindelijk moet je op basis van gehoorde argu-
menten dan toch een knoop doorhakken en dat 
wordt geaccepteerd
En ja, voor de stoere baggeraars is het natuurlijk 
wel wennen aan een vrouw als conservator. Maar 
ik ben techneut en creatief en als ik met ideeën 
kom, staan ze er soms wat sceptisch tegenover, 
maar ze gaan aan de slag en als het project klaar 
is, is het merendeel tevreden. Zo heb ik samen 
met de vrijwilligers ook de nieuwe ontvangstbalie 
ontworpen, die de reeds 20 jaar oude verving.
Er is een BaggerPraktijkTuin bijgekomen, die aan-
trekkelijk is voor basisscholieren en leerlingen in 
het voortgezet onderwijs. Dit is een opsteker voor 
het museum, want door het museum ook interes-
sant te maken voor de jeugd, raken ze door leren 
én doen geïnspireerd om later dit beroep uit te 
willen oefenen. Zo hebben we in de schoolva-
kanties ook speciale activiteiten voor schoolkin-
deren. Een voorbeeld daarvan was het kijkdozen 
project in samenwerking met de basisscholen. 
De kinderen maakten kijkdozen van Nederland 
en de strijd tegen het water. Die werden tentoon-
gesteld in ons museum. Prachtige kijkdozen, een 
zeer geslaagd project om de kinderen te betrek-
ken bij het Baggermuseum.

Exposities
Om steeds weer publiek te trekken hebben we 
al jarenlang wisselexposities in onze nieuwe ten-
toonstellingsruimte. In mijn tijd zijn er exposities 
gemaakt over interessante hedendaagse werken 
in de baggerindustrie, zoals het bouwen van wind-
molens op zee en waterbouwkundige werken in 
het verleden, zoals in de exposite: Strijd tegen het 
water en die over de Afsluitdijk. Het bouwen van 
een speciale tentoonstelling is een hele klus. Ik 
doe dat met veel plezier. Ik kan er mijn creativi-
teit in kwijt, maar ook mijn opleiding tot architect 
werpt hier zijn vruchten af. Er is hierbij ook een 
grote bijdrage van onze vrijwilligers, zowel bij het 
ontwikkelen van de ideeën als bij de uitvoering. 
Gelukkig hebben we ook heel goede maquette 
bouwers die door de maquettes de exposities 
inzichtelijker maken
Op het ogenblik is er een expositie over Bouwen 
met de Natuur, internationaal aangeduid met 
“Building with Nature”. Dit is een expositie over 
hoe natuurlijke processen, zoals wind, golven, 
stroming en sediment afzetting, in gang gezet 
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door waterstaatkundige werken, kunnen helpen 
bij de realisatie van waterbouw projecten. Zij zijn 
een duurzaam wapen tegen de zeespiegelstijging 
en de erosie van kustlijnen. Er zijn vijf projecten 
opgesteld, zoals de Zandmotor bij Kijkduin, De 
Marker Wadden, Het Wervenpark in Dordrecht en 
nog twee projecten in Amerika en Indonesië.
Zo is er een maquette die laat zien hoe in het 
Markermeer eilanden worden aangelegd om het 
zwevende slib in het stilstaande water rond de 
eilanden te laten bezinken. Het Markermeer heeft 
n.l. geen stroming doordat er een dijk aange-
legd is en het water dus nergens heen kan. Hier-
door komen er steeds minder vogels en andere 
dieren. Er wordt al gewerkt aan de realisatie van 
deze eilanden. Staatsbosbeheer is eigenaar en in 
2020 moet dit project klaar zijn. Zo wordt ook een 
beter leefgebied voor vogels, vissen en andere 
dieren gecreëerd en komen er mogelijkheden 
voor recreatie.

Toekomstplannen
We zijn nog niet klaar met renoveren. De vaste 
collectie van een museum is om de tien à vijf-

tien jaar aan een herinrichting toe. Dat geldt ook 
voor het Baggermuseum. Dit is een belangrijke 
klus voor de komende jaren. Zo spelen we met 
de gedachte om onze objecten te groeperen 
rond ontwikkelingen in het baggerwerk. Nieuwe 
werken vereisten vaak de ontwikkeling van nieuw 
materieel. Zo was het uitgraven van het Noord-
zeekanaal pas mogelijk met de in Engeland uit-
gevonden centrifugaalpomp. We willen dan alles 
samenbrengen wat met zo’n nieuwe ontwikke-
ling te maken had, zoals de mensen, de werk-
maatschappijen, de tekeningen en het bagger-
materieel. Dus niet meer een zaal met foto’s van 
aannemers, een zaal met tekeningen, een zaal 
met baggermaterieel. Diverse projecten zullen 
worden belicht, zoals de Zuiderzeewerken, de 
aanleg van verschillende kanalen, de Deltawer-
ken en de projecten in het kader van Ruimte voor 
de Rivier. Maar ook projecten in het buitenland, 
zoals de haven in Jubail, het eiland Chek Lap Kok 
voor het vliegveld van Hong Kong of de Palmei-
landen krijgen een plaats. 

Het Nationaal Bag-
germuseum is ont-
staan uit het besef, 
dat Sliedrechts trots 
bewaard moet blij-
ven en door nieuwe 
innovaties in de bag-

gerwereld kan het museum met exposities de 
vernieuwingen volgen en aan een breed publiek 
laten zien, waardoor hopelijk ook de jeugd weer 
perspectieven ziet om in die beroepstak aan het 
werk te gaan.
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Politierapporten uit het jaar 1894
Hieronder enkele grepen uit het politielogboek van het jaar 1894. Ook toen was er criminaliteit, hoewel 
kleiner dan tegenwoordig. Om herkenning te voorkomen worden alleen initialen gebruikt.

G.v.d.V. geeft kennis dat zijn vader gisterenavond hem en zijne moeder de woning heeft uitgeworpen en 
hem met de dood gedreigd heeft. Ze loopen zonder huisvesting en voeding en verzoeken assistentie.

De lantaarnopsteker C.K. doet den agent Teeuwe, na deze nacht circa 1½ uur te hebben gewacht, ver-
slag dat hij twee personen op zeer verdachte wijze bij de woning van mevrouw de weduwe de B. had 
gezien, bij zich hebbende eene ladder of plank, die op zijne komst op de vlucht waren gegaan, hem 
toeroepende houd je smoel, anders krijg je op je donder. Agent Teeuwe heeft direct zich naar deze 
woning, die tijdelijk onbewoond is, begeven, maar heeft, hoewel een nauwkeurig onderzoek ingesteld, 
niets bijzonders opgemerkt. Deze woning zal tijdens de bewoonster afwezig is onder nauwkeurig toe-
zicht worden gesteld.

Terzake zingen op den openbare weg bekeurt agent Snijder gisterenavond J.v.d.V., 22 jaar, werkman en 
A.M., 23 jaar, werkman.

De heer A.S.de J., klerk bij de H.IJ.S.M., wonende wijk B alhier, geeft kennis dat hij in den avond van den 
tienden Januari aan den Stationsweg is gemolesteerd door W.V. oud 27 jaar, vroeger Indisch militair en 
nog twee hem onbekende personen. Wordt onderzocht.

I.v.B., sigarenhandelaar, verzocht een kleine hoeveelheid vuurwerk te vervoeren van het verkoophuis der 
weduwe B. naar zijne woning. Onder toezicht van den agent de Kramer is dit geschied.

H.v.d.D., graanhandelaar, wonende wijk A, klaagt over zijn buurman v.d.L., die in den openbare weg een 
gootje heeft gegraven, waardoor het water naar zijn perceel loopt. Wordt onderzocht.

Gedurende den tijd dat ploegen personen ’s avonds van 6-9 uur langs den openbare weg loopen, zullen 
de dag- en nachtagenten van 5½-9 uur twee aan twee van de Orleanssteeg tot het benedenveer surveil-
leren. De nachtdienst der dagagenten gedurende dit tijdsverloop zal door den onbenoemde rijksveld-
wachter de Vroome worden waargenomen.

De vrouw van C.S., wonende in wijk A (kaagie) geeft kennis zij in het begin van de maand November 1893 
aan haar buurvrouw H.V. een zwarten omslagdoek heeft geleend, welke doek deze thans niet meer terug 
wil geven. Wordt onderzocht.

Omstreeks 9½ uur heeft aan het boveneinde een vechtpartij plaats gehad tusschen W.H. en P.de G., 
beiden werklieden wonende wijk A. De vechtenden zijn door agenten Teeuwe en de Vroomen geschei-
den, terwijl eene groote saangeschoolde menigte rustig is uiteengegaan.

M.Z. weduwe van den heer V. wonende wijk B, geeft kennis dat door een onbekend persoon gisteren-
avond 10¼ uur een glasruit boven den voordeur harer woning is ingeworpen. Wordt onderzocht.

De heer M.de J. aannemer, wonende wijk B, geeft kennis dat men in een spiegelruit in het kantoor 
zijner woning een klein gaatje heeft ingeworpen. Door eene kracht van buiten aangewend moet dit zijn 
gepleegd.

O.K. winkelier, wonende wijk C, geeft kennis dat zijne vrouw in den avond van den 23ste dezer door zeke-
ren W.v.M., oud 9 jaar, met een stok op het hoofd is geslagen. Wordt onderzocht.
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Bij onderzoek is gebleken dat J.v.d.V, bierhuishouder en rijtuigverhuurder, woonende aan den spoorbrug 
alhier op den 24sten dezer den lantaarnpaal omver heeft gereden. Bij ongeluk was hij tegen een op den 
weg staanden kar gereden die hierdoor tegen den lantaarnpaal viel met het genoemde gevolg. Deze kar 
behoort toe aan den heer J.H. schipper, wonende wijk C. In verband met art. 26 der politieverordening 
zal deze worden aangezegd tusschen zonsonder- en opgang licht bij zijn kar te branden.

Agenten de Kramer en Wijnja brachten gisteren aan het bureau H.S. 46 jaar en familie, die in een woon-
wagen tijdelijk verblijf hielden bij den spoorbrug alhier. Aangezien zij niet waren gesignaleerd en van 
eene behoorlijke reispas waren voorzien zijn ze onder politiegeleide de gemeente uitgebracht.

Agent Teeuwe hedenavond toezicht bevolen bij de muziekuitvoering van Symphonia in de sociëteitszaal  
Ken U Zelven.

De vrouw van H.K. wonende wijk C, beklaagt zich over haar buurvrouw L. die haar eenige dagen tevoren 
moedwillig met een emmer water doornat had geworpen. Beiden zullen heden aan het bureau verschij-
nen.

C.K. winkelier, wonende wijk B, geeft kennis eergisterenavond circa 7½ uur door een onbekend persoon 
opgelicht te zijn voor een flesch likeur, waarde ƒ 0,80.

Een houten hek bij de woning van den heer A.V. is dien zelfden avond uit zijne scharnieren gelicht en 
in den stoep geworpen. Ook bij G.H. en de weduwe S, beiden wonende in wijk B, is straatschenderij 
gepleegd. Bij voorlopig onderzoek is gebleken dat J.de W. oud 18 jaar, werkman, woonende in wijk B de 
vermoedelijke dader van al deze misdrijven is.

In verband met de klacht van vrouw A. heeft vrouw V. bij ondergeteekende gedeponeerd een gulden ter 
betaling der omslagdoek, welke gulden door den agent Teeuwe aan eerstgenoemde is overhandigd.

Bij geruchte vernomen dat in den avond van den 11 December j.l. twee meisjes met valsche voorwend-
sels eenige ponden kaas bij de winkeliers R. en D., beide wonende in wijk A, hebben opgelicht. Deze 
winkeliers verlangen hiervan geen verwering, zodat de zaak blijft rusten.

H.v.A. 24 jaar, varensgezel, verzoekt de assistentie der politie teneinde zijne goederen (kleeding) uit het 
ouderlijk huis te halen. Hij leeft met zijne ouders op minder goeden voet.

Door J.de J. werkman, wonende in wijk B is de gemeenteboot, die door den hoogen waterstand van 
gisteren losgeraakt was gaan drijven, wederom opgevischt. Hem zal voor deze moeite eene beloning 
worden gegeven.

J.P. veehouder en melkhandelaar, wonende wijk B alhier, geeft kennis dat voortdurend diefstal van melk 
wordt gepleegd uit vaten gelegen achter op zijn erf. Agent Teeuwe die heden nachtdienst verrichtte is 
bevolen een toezicht hierop te houden. De twee nachtagenten hebben ieder tot het midden gesurveil-
leerd.

Agent de Kramer rapporteert dat eenige jongens, allen van 9-10 jaar oud zich ten nadele van T.K., koop-
man wonende te Dordrecht van diens wagen staande nabij het benedenveer aan de openbare weg eene 
hoeveelheid gedroogde pruimen hebben toegeëigend. Deze knapen zullen hiervoor ernstig worden 
onderhouden.

Door den agent van politie Teeuwe is j.l. zaterdag de herberg van P.S. op diens verzoek ontruimd. Een 
groot vechtend publiek verstoorde aldaar de orde.

Op verzoek van het bestuur van den IJsclub alhier heeft gisteren namiddag van 2½-4½ uur de agent van 
politie Snijders toezicht op de ijsbaan gehouden.
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P.L.,- P.K.,- J. de W.,- W.V.,- J. de G zijn in den nacht van den 24e dezer tot des morgens 3 uur in de weer 
geweest. Omstreeks 10½ uur schijnen ze melk ontvreemd te hebben van het erf van J.P., maar overige 
baldadigheden zijn tot nog toe niet bekend geworden. De hoeveelheid ontvreemde melk bedraagt circa 
12 liters. Ze worden streng geobserveerd.

De baas van visscherij het Kerkerak geeft kennis dat in den avond van den 26 febr. Is ontvreemd of liever 
vermist een houten roeiboot, halfsleets, Sliedrechtsch model met twee vaste en een losse doft welke 
groen geverfd zijn met een paar roeiriemen. Vooraan de boot bevindt zich een kort eind touw, terwijl de 
buitenboorden gebarsten zijn.

De surveillance op het erf van J.P. omtrent den melkdiefstal is voorlopig opgeheven.

Bij onderzoek is gebleken dat H.v.G. koetsier, in den avond van den 28 febr. Omstreeks 6½ uur met een 
tentwagen langs de openbare weg heeft gereden en toen waarschijnlijk het dienstmeisje van den Heer 
Burgemeester met de zweep bij ongeluk een klap heeft gegeven. v. G. zal zich bij dit meisje persoonlijk 
vervoegen.

A.H. geeft kennis hij gisterenavond circa 6½ uur door een onbekenden jongen met een stok tegen zijn 
hoofd is geslagen. Wordt onderzocht.

Agent Teeuwe rapporteerde den 10 februari dat eigenaar D.P. den Ottelander een kalf heeft doen begra-
ven, welk beest gestorven was aan het vuur en voor Consumptie ongeschikt was.

De vrouw van C.K. wonende in de Orleanssteeg beklaagt zich over de vrouw van C. v.d. M. die haar 
linnen vermoedelijk met opzet heeft vuil geworpen met slik.

Gerrit den Besten, loopwachter der H.IJ.S.M., wonende te Giessendam geeft kennis hij in den avond van 
den 22ste dezer ongeveer ruim 6 uur Greenwichtijd op 800 Meter van het station alhier op een der spoor-
rails eenige groote grintsteenen heeft zien liggen. Op eenigen afstand stonden twee knapen, die op zijne 
verschijning op den loop gingen. Later heeft hij één dezer knapen te pakken gekregen, welke bleek te 
zijn J. v.d. M., 15 jaar, wonende Orleanssteeg alhier. Voornoemde verklaart niets van het bovenstaande 
te weten.

Verschillende stalhouders zullen worden herinnerd aan art. 65 der Algemeene Politieverordening omtrent 
het niet harder rijden dan stapvoets des zondagsavonds wanneer zich eene volksmenigte op den dijk 
bevindt of wanneer de bezoekers van en naar den Kerken gaan.

Gisterenavond circa 9½ uur is door ondergetekende een aangelegd vuur op den openbare weg in wijk 
C gebluscht, welk vuur vermoedelijk door P.L. en familie is aangelegd. Genoemde L. is gisteren gerech-
telijk uit zijne woning gezet en zit met 8 kinderen en huismeubelen op den openbare weg in wijk C. Van 
het aanbod den nacht in den arrestantenkamer aan het benedenveer door te brengen hebben ze geen 
gebruik willen maken.

D.P., werkman, wonende wijk C, klaagt over zekere A.K., die voortdurend zijne dochter P. mishandelt en 
molesteert. Op verzoek des klagers zal K. worden onderhouden.

Agent Snijders rapporteert dat in de woning van den heer P. B. een begin van brand is ontstaan door het 
omvallen van een lamp. Door middel van dekens is deze brand gebluscht.

Heden morgen ruim 6½ uur is de broodwagen van den bakker E.B. op den Tolsteeg tusschen Wijngaar-
den en den spoorbaan door een melkwagen van B uit Wijngaarden aangereden en te water geraakt. 
Hoewel ’t rijtuig defect is, hebben B. en paard geen letsel bekomen. Zal worden onderzocht.

Gisterenavond omstreeks 7½ uur hebben J.A., oud 7 jaar en P.v.D., oud 8 jaar, beide wonende in wijk C, 
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een spanenschelf toebehorende aan K.v.A. en staande op het erf van P.B. in brand gestoken. De brand 
die zich aanvankelijk ernstig liet aanzien, is door de schelf om te halen en eenige emmers water weder 
gebluscht.

Agent v.d. Vaart rapporteert dat hij heden nacht om 12½ uur heeft opgemerkt dat waarschijnlijk door 
baldadige handen eenige bossen spaanderen en hoepels vóór de deur der woning van den herbergier 
T.P. op den dijk lagen. De daders hiervan zijn onbekend.

Ter voldoening aan een verzoek van den Heer officier van Justitie te Dordrecht, inhoudende dat J.v.d.M. 
en J.S. verdacht van steenen op de spoorrails te hebben gelegd aan het parquet hierover zouden worden 
onderhouden, is de agent Teeuwe heden morgen belast deze knapen derwaarts te geleiden.

J.L., wonende wijk D alhier, geeft kennis dat zijn 19 jarige zoon J., een woestaard van het eerste water, 
heden morgen zijne vrouw heeft mishandeld. Hoewel deze zaak niet gaarne vervolgd ziende, wenschte 
hij deze knaap op het bureau ernstig te onderhouden.

Sliedrechts Crescendo wil verjongingskuur
Jeugdmuziekkorps in oprichting

(artikel uit de krant rond 1970)

Martine Visser-van der Tak

Nu mijn beide ouders zijn overleden, ga ik af en toe terug in hun verleden.
Ik pak de foto- en plakboeken waarin mijn moeder zorgvuldig belangrijke gebeurtenissen bijhield.
Namen netjes geschreven onder de foto’s en krantenknipsels erbij met datum en jaartal.
Ik ben blij dat zij dit hebben vastgelegd voor mij, maar ook voor mijn kinderen en misschien later voor hun 
kinderen.
Als (jong) lid van de Historische Vereniging vind ik het belangrijk dat historie bewaard blijft. 
Maar het mooiste vind ik om het te delen. Zo blijft het leven onder de mensen en niet vergeten.

Als ik Crescendo lees, hoor of zie denk ik aan mijn ouders.
Zij leerde elkaar daar kennen, zij bij de majorettes, hij bij de drums.
Bij de foto in dit artikel zie je mijn moeder Adry van Vuuren links vooraan.
Later werd zij hoofdmajorette, waarbij ze de taptoe liep voor een jubilerende burgervader.

Gelijk honderden muziekkorpsen in den lande is 
ook de Harmonievereniging ‘Crescendo’ aan een 
verjonging toe. Het is te prijzen in het bestuur dat 
men dit terdege inziet en ernstige stappen onder-
neemt om jeugdig muziektalent aan te trekken. 
En wat leent zich daarvoor beter dan het oprich-
ten van een jeugdmuziekkorps. Het is een goede 
gedachte, die we van harte toejuichen.

Er is de laatste jaren bij onze plaatselijke muziek-
korpsen een levendige activiteit waar te nemen. 
De presentatie is met sprongen omhoog gegaan.
Het Tamboer- en Pijperkorps is reeds in vele 
plaatsen een graag geziene gast en luistert tal 
van evenementen op voorbeeldige wijze op. Op 
Koninginneverjaardag nam de Harmonievereni-
ging “Sliedrecht” een serie nieuwe trommen in 
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gebruik en verraste “Crescendo” met een aantal 
lieftallige en tot in de perfectie “opgetuigde” show-
girls, die in de muziekwereld de naam “Majoret-
tes” hebben verworven. Er waren er zeven.
Vorige week schreven we dat dit aantal zal worden 
uitgebreid tot 10. En ziet: zeventien nieuwe leden 
meldden zich aan.

Dit alles is verheugend, omdat hieruit blijkt dat 
bij de jeugd toch wel liefhebberij voor de muziek 
is te onderkennen. “Crescendo” heeft dus plan-
nen in uitvoering om te komen tot oprichting van 
een jeugdkorps. Een jeugdkorps, dat zal worden 
opgeleid onder de gedegen en deskundige musi-
cus T.L. Jansen, die jarenlang tweede kapelmees-
ter is geweest van de Koninklijke Militaire Kapel. 
Men heeft gedacht aan jongens en vanzelfspre-
kend ook meisjes in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.
Er zijn reeds alle benodigde instrumenten 
beschikbaar. Men wil de jongelui opleiden tot 
goede muziekanten. Uiteraard zal het show-ele-
ment niet ontbreken. Dit houdt in dat wanneer de 
jongelui een “team” vormen, zij eveneens zullen 

worden uitgerust met uniformen. Men kan zich 
voor deelname aanmelden iedere maandag- en 
woensdagavond na 7 uur in gebouw “De Korf”, 
waar wordt gemusiceerd.
Het ligt in de bedoeling de jeugdrepetities te 
houden ’s woensdagsavonds van 7 tot 8 uur en 
wanneer dit nodig blijkt, in verband met de aan-
meldingen, ook op maandagavonden.
Het oprichten van een “Jeugdmuziekkorps’’ met 
de bedoeling daaruit later ook te kunnen rekru-
teren voor het seniorenkorps, wil niet zeggen dat 
senioren-musici, die bijvoorbeeld Sliedrecht als 
woonplaats kiezen, niet welkom zijn. Integendeel, 
iedere versterking wordt door “Crescendo’’ uiter-
aard van harte toegejuicht.
Ook in de keuze van de muziekstudie is een ombui-
ging te zien. Men studeert thans ook de moderne 
muziek als bijvoorbeeld Jazz en dergelijke. Men 
gaat met zijn tijd mee. Ook nieuwe marsmuziek 
staat op het programma. Op Hemelvaartsdag zal 
“Crescendo” haar medewerking verlenen bij de 
grote sportdemonstraties in Papendrecht. Er zit 
bij “Crescendo” leven in de brouwerij.
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Jubileumuitvoering Inter Nos was toneel van klasse
Bron: Merwestreek van 27 februari 1985

De fotograaf schoot tijdens de pauze dit plaatje van de leden, ere-leden en oud-leden, 
gezeten binnen het decor van de bühne

SLIEDRECHT -  Op geen passender wijze had een vereniging haar 40-jarig jubileum kunnen vieren, dan 
Inter Nos dat vrijdagavond deed. Als amateurclub een toneelstuk op de planken brengen van gehalte en 
gespeeld op een wijze die voor beroeps toneelspelers niet onder deed.

Voor een bijna geheel gevulde zaal (genodigden) bracht Inter Nos het stuk ‘Jezelf tegenkomen’. Een 
voorval in vier bedrijven waarin tot uiting kwam het egoïsme en materialisme van de mens. Men dook als 
aasgieren op een erfenis; gunde elkaar het toegekende portie niet; voelde zich tekort gedaan en men 
bleek zelfs potentiele moordenaars, om daardoor het te erven deel te vergroten. Het liep allemaal goed 
af, want aan het einde bleek de erfl ater nog in leven en de zogenaamde testamentaire erfgenamen op 
de proef te hebben gesteld. Maar men kwam zichzelf wel tegen. Een stuk met een fl inke moraal. Maar 
tevens ook een boeiend stuk, waarin de humor niet ontbrak. Inter Nos bezorgde hiermee velen een fi jne 
toneelavond. Een herhaling waard.

Na afl oop werden de spelers door één der mede-oprichters, dhr. C. Teeuw, in de bloemen gezet terwijl 
hij enkele enveloppen met inhoud  overhandigde van enkele oprichters van destijds en van de bejaarden 
toneelclub ‘De Schalm’.
Burgemeester Hendriks zei in zijn toespraak dat hij bij het zien en horen spelen van Inter Nos tot de 
ontdekking was gekomen dat dit gezelschap in De Bonkelaar thuis hoort. Men was in het algemeen van 
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mening dat het hier in De Bonkelaar beroepsvoorstellingen moesten zijn. Maar na wat ik hier vanavond 
zag en hoorde, denk ik dat we er eens over moeten praten ook een voorstelling van u aan het pakket toe 
te voegen. Wij zijn u dankbaar voor deze avond, zei Hendriks, die het gezelschap ten slotte uitnodigde 
voor een ontvangst op het gemeentehuis.

Tenslotte kwamen er felicitaties met enveloppen van de ANBO (dhr. v.d. Herik) en de klaverjasclub De 
Vijfkaart.

Inter Nos kon terugzien op een zeer geslaagde jubileum toneeluitvoering. Later op de avond kwamen 
nog velen Inter Nos gelukwensen hetgeen gepaard ging met financiële bijdragen ter dekking in de kosten 
van de avond en waarin men zijn dankbaarheid tot uiting bracht.

Het Inter Nos lied:

Wij hebben hart en ziel verloren
aan pruik en schmink en plankenland
wij spelen louter voor genoegen
we zijn en blijven dilettant.
Al spelen wij niet om den brode
het doel dat ons voor ogen staat
is eerlijk en oprecht te streven 
naar een kunstzinnig resultaat.

Altijd goede kameraden
altijd trouw aan ons banier
altijd artistieke daden
altijd spelen voor plezier.
Als een echte vriendenschaar
steeds waardering voor elkaar
voor Inter Nos gaan wij door het vuur
tot aan ons allerlaatste uur.
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De winkel van Tinus Boer
 door Piet de Keizer

De winkel van Boer was gevestigd schuin tegenover het huidige baggermuseum.
Het adres was:  C 399, in 1931 veranderd in C 427 en in 1966 veranderd in Molendijk 179. 

Het telefoonnummer was: 33

Het was een winkel in, zoals dat toen genoemd werd: 
Koloniale Waren Comestibles

wijnen en Gedistilleerd
Minerale en Medicinale Wateren.

Nadat de eigenaar was overleden is de winkel 
voortgezet als enkel een slijterij.
Goede klanten kregen hier altijd een extraatje 
zoals een sigaret (er stond een vaste aansteker 
op de toonbank) of een pakje Stimorol kauwgum. 
Minder vaste klanten kregen een pepermunt en 
sporadische klanten kregen niets extra’s.
Toen de laatste eigenaresse was overleden zijn in 
1989 tijdens het verdelen van de erfenis een aantal 
spullen verplaatst naar het Sliedrechts Museum, 
waar deze spullen nog steeds te bezichtigen zijn. 

Er werd in die tijd ook een boekwerkje uit gege-
ven met daarin de artikelen die in de winkel ver-
krijgbaar waren.

Onderstaande voorbeelden zijn uit het boekje dat 
tussen 1920 en 1930 werd gebruikt. Veel van deze 
artikelen zijn allang niet meer leverbaar, zoals:

Specerijen
Nagelgruis per ons  10 Ct
Slemptablettenper stuk    5 Ct

Gedroogde Vruchten
Pruimedanten per 5 ons 25 Ct
Juffers Amandelen per ons  20 Ct

Grutterswaren
Borst. Roggebloem per 5 ons 20 Ct
Parel Gort per 5 ons 14 Ct
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Vogelzaad,  wit en zwart  per liter 18 Ct
Hennepzaad per liter  12 Ct
Kippengerst per 5 liter 32 Ct
        ,, per mud  600 Ct
Witte bonen (krombekken) per liter 20 Ct
Schotsch Havermeel per pak  25 Ct

Wel verkocht men toen Hornby’s Havermout. 
Is dit hetzelfde als HO Havermout dat tegenwoor-
dig verkrijgbaar is? En Kwakers Havermout is 
misschien wel hetzelfde als het huidige Quakers 
Havermout.

Stijfsel en Blauwsel
Ook verkocht men diverse soorten Stijfsel in hele 
en halve dozen, per pak, per stuk en zelfs per ons.
En het Cobaltblauwsel (het beste ter wereld) 
kostte per pak van 2½ ons   17½ Ct

Cacao en Chocolade
Dr. Michaelis Eikel-Cacao 
per bus van 2½ ons   90 Ct
Kraepelien & Holm’s Eikel-Cacao 
per bus van 2½ ons   90 Ct
Wel verkocht men de nog steeds bestaande Poe-
der-Chocolade, voor een baksie Poeier.

Diversen
Melksuiker per ½ kg bus 90 Ct
Gecondenseerde melk 
(Zwitsersche) per bus  40 Ct
Gecondenseerde melk
(Hollandsche) per bus  35 Ct

Geconserveerde Groenten
Hierbij werd vermeld dat deze van de Beverwijk-
sche Conservenfabriek kwamen.
Ook stond er bij de conserven de volgende ver-
melding “De Conserven der fabriek staan onder 
voortdurend scheikundig toezicht van Dr. VAN 
HAMEL ROOS en HARMENS te Amsterdam “.

Ook is er volgens mij nu geen schildpadsoep 
meer verkrijgbaar.
En de Meikersen jam en Groene Pruimen jam is 
misschien nog hier en daar te krijgen, maar op 
grote schaal wordt het niet meer geproduceerd.

En ook naar de volgende likeuren zal u goed 
moeten zoeken om het nog aan te kunnen schaf-
fen:
Anisette (witte of roode), of Volmaakte Liefde of  
Roosjes zonder Doornen. 

Of wat dacht u van de volgende Elixers: Antwerp-
sche Boonekamp of Pommerans? Of van Emser 
Water (Kraënchen) of van Frans Jozef Bitterwater

J. Boer voor de winkel met de oude Chevrolet waarin 
hij de boodschappen rondbracht.

Kortom, er zijn veel artikelen uit “die goeie ouwe 
tijd “ verdwenen!

Van een aantal artikelen die ook nog heden ten 
dage worden verkocht heb ik geprobeerd de prij-
zen van toen te vertalen naar prijzen in euro’s van 
nu.

Sultana rozijnen 
per 5 ons 35 Ct (= 16 eurocent), 
nu betaalt men ongeveer 2, 49 euro.

Zoete Amandelen 
per ons 116 Ct (= 7 eurocent), 
nu betaalt men ongeveer 1,99 euro.

Wijnazijn 
½ fl esch 12 Ct (= 5 eurocent), thans 1,89 euro.
Blanke azijn per ½ fl esch 6 Ct (= 3 eurocent), 
thans 59 eurocent.

Inlandsche brandewijn 
per fl esch 87 Ct (=35 eurocent), 
nu ca. 16,20 euro
 
Heineken Tafelbier
per ½ fl .  6  Ct.  (= 3 eurocent) 
nu voor een krat van 24 fl  ongeveer 10,00 euro.
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Thans rijden er weer besteldiensten door het 
dorp die de boodschappen thuisbezorgen, maar 
ook dat was in het verleden ook al een dienst die 
werd verleend. Zoals werd vermeld op de achter-
zijde van het bestelboekje.

De achterzijde van het bestelboekje

Wie was Tinus Boer?
Bron: ‘Met Sliedrecht verbonden’

van Ir. W. Bos Jzn.

In het kader van de tentoonstelling over de Sliedrechtse winkeliers in het Sliedrechts Museum, hebben we 
een artikel over Maartinus Boer uit het hierboven genoemde boek overgenomen.
Hoewel in het Periodiek van juli 2013 al een kort artikel gewijd is aan Maartinus Boer, gaan we er nu wat 
uitgebreider op in.

Tinus Boer, zoals hij door de dorpsgenoten 
genoemd werd, was op 8 april 1880 te Sliedrecht 
geboren. Zijn vader was Jan Maartenszn. Boer 
(1833-1911), die op 19 mei 1859 te Sliedrecht 
trouwde met moeder Adriana Jacoba Kalis (1837-
1924).
Bij zijn huwelijk werd Jan Boer nog als arbeider, 
dus in loondienst werkende, omschreven; maar 
nog in datzelfde jaar ging hij als oprichter van een 

winkel in fijne kruidenierswaren (comestibles en 
koloniale waren) als zelfstandige een risicodra-
gende toekomst tegemoet. De winkel werd een 
groot succes.
Adriana Jacoba Kalis was het 21ste kind van 
Leendert Kalis (1779-1860). Ze stamde uit Leen-
dert’s derde huwelijk (met Alida Bot). Opa Kalis 
was aannemer van publieke werken. Hij had o.a. 
aan het Groot Noordhollands Kanaal gewerkt.
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Woonhuis en winkel stonden binnendijks aan wat 
later de Molendijk werd genoemd ‘in de bocht bij 
Adriaan Volker’.
In 1889 kreeg Jan Boer (Tinus was toen 9 jaar 
oud) vergunning ‘tot den verkoop van sterke 
drank in het klein’, daaronder viel ook wijn. Na zijn 
overlijden in 1911 naam zoon Tinus op 31-jarige 
leeftijd het heft in handen. Hij was op 11 oktober 
1906 te Sliedrecht getrouwd met Suzanne Eliza-
beth Volker (1879-1926), dochter van Tijs Volker 
(1836-1915) en Woutrina Adriana Schram (1838-
1914). Uit dit huwelijk werden geboren: Adriana, 
Jan en Tijs.
Tinus Boer verkreeg door zelfstudie kennis van 
de diverse soorten wijn en hij kon er zijn klanten 
boeiend over vertellen.
In 1929 telde hij drieduizend gulden neer voor 
één van de eerste 6 cilinder Chevrolets (zie foto 
pagina hiervoor). Een groot bedrag voor die tijd. 
Hij was toen drie jaar weduwnaar. Op het chas-
sis van zijn aankoop liet hij door wagenmaker 
Van Houwelingen een carrosserie bouwen en zo 
introduceerde hij de eerste bestelwagen, die niet 
door een paard werd voortgetrokken, op de Slie-
drechtse dijk. De wagen werd een bezienswaar-
digheid!
In 1934 hertrouwde Tinus Boer te Dordrecht met 
Johanna Pieternella van Wijngaarden.
Dag in dag uit stond hij (als hij met de auto op 

weg was, dan moesten vrouw en dochter de 
winkel bedienen) met zijn kaarsrechte gestalte 
achter de toonbank, ruggelings naar de wand vol 
fl essen met lekkere slokjes die de bloedsomloop 
stimuleren. 
Maar éénmaal in de week moest hij uit het ach-
terhuis gehaald worden, waar hij dan op het huis-
kamerbiljart met zijn vrienden, waaronder neven 
Kalis, gewoontegetrouw een partijtje speelde. 
Hierbij moet men bedenken dat in die tijd de win-
kels lang geopend waren, ook ’s-avonds!
Tinus werd altijd door dorpsgenoten met een 
glimlach nagestaard. Niet alleen omdat hij een 
olijke baas was, die een groot gevoel voor humor 
bezat en ook niet alleen omdat de snorrepunten 
herinneringen aan het verleden opriepen, maar 
meer omdat hij als automobilist een beziens-
waardigheid was geworden. Als eerste autobe-
stuurder in het dorp reed hij met vakmanschap 
en waardige rust door de vele bochten in de 
dijk en laveerde hij bekwaam door het straatver-
keer, bestaande uit talloze soorten door paarden 
getrokken wagens en jongens op hun fi ets met 
voorop de grote bestelmand  van de bakker en 
de slager. Ook waren er nog hondenkarren o.a. 
van de olieman. 
Toch wekte Tinus Boer op den duur met de hoge 
kast op wielen zelfs bij de dorpsjeugd niet meer 
die belangstelling waarop zijn vehikel recht had. 
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Maar buiten de dorpsgrenzen werd het rijdend 
museumstuk nog altijd met applaus en gejuich 
begroet. 
Eerst in 1956 brak er een as. Het was het enige 
mankement dat de oude trouwe wagen ooit zou 
vertonen. 
Tinus liet de auto nimmer reviseren, desondanks 
weigerde hij na 100.000 km. gereden te hebben, 
nooit, noch dronk hij één druppel olie.
Over vooroorlogse degelijkheid gesproken!
Onze dorpsgenoot praatte tegen zijn auto en had 
tegenover het publiek altijd een woord van dank-
baarheid en vriendschap als het over de wagen 
ging. Het leek erop of die begrepen had dat Tinus 
helemaal geen verstand van auto’s had en dat hij 
daarom maar beter geen nukken of kuren kon 
vertonen.
Op oudere leeftijd zat de baas  wel op de brede 
treeplank te mediteren over de verhouding tussen 
de levende mens en zijn vriend van dood materi-

aal, materiaal dat springlevend kan worden als je 
er je hart maar aan wegschenkt.

Op 4 mei 1963 kwam er een einde aan de jaren-
lange vriendschap tussen mens en auto door 
het overlijden van Tinus, die een gevleugelde 
gezegde had: “De typen gaan de wereld uit en 
de bijnamen ook!”
Hij was zelf met zijn snorpunten, die hij regelmatig 
opdraaide, zo’n type. Uit een onfeilbaar geheu-
gen diepte hij, als hij over het verleden sprak, 
vele kleurrijke bijnamen en anecdotes op, zoals 
over Krijn de Leugenaar, die een potkacheltje in 
de rivier zag drijven, waarop het potje nog vrolijk 
stond te pruttelen.
Nog 26 jaar zou dochter Adriana, tot haar dood 
in 1989, de zaak voortzetten. Toen viel het doek, 
drie generaties Boer werkzaam in kruidenierswa-
ren, gedistilleerd en wijnen waren geschiedenis 
geworden.
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Niet alles is wat het lijkt, of verondersteld wordt te zijn 
(In relatie tot eigenaars van café‘De Planken Keet’ e.a. en de spoorlijn Dordrecht-Elst)

Wim van den Heerik

Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van café Korevaar werd in 'De Merwestreek' van 17-8-2016 een 
artikel daaraan gewijd in het Sliedrechts dialect.
Gezien, mijn inziens, de daarin voorkomende onjuistheden, leek het mij op zijn plaats een en ander 
hierbij recht te zetten en met onderzoek naar de feiten dit te onderbouwen. Om de inhoud van het artikel 
met de betreffende passages weer voor de geest te halen; lezen we in de aanhef daarvan het volgende:
Toen in 1885 op 14 juli de spoorlijn langs Sliedrecht geopend werd, stond er langs de Parallelweg al een 
houten keet. Die had te maken met de aanleg van 't spoor. In dat bouwsel zat de directie van de ploeg die 
verantwoordelijk was voor de goede gang van zaken. Na de opening was de keet overbodig geworden. 
Ene Adriaan Versteeg was er als de kippen bij om het gebouwtje in te richten als café. Heel toepasselijk 
kreeg 't de naam 'spoorzicht' In de volksmond beter bekend als 'De Planken Keet'

En verderop in het artikel zelf:
( In 1915 gaf de weduwe van Adriaan Versteeg aan haar dochter en schoon-
zoon (Johan Hendrik Korevaar) de tip om een café te beginnen op de nieuw 
aangelegde uitbreiding. Immers de 'meidenmart' had z'n eigen verplaatst naar 
de Sliedrechtse haven. (...)
                                                                                                                                                   
Om met dit laatste te beginnen blijkt uit de gegevens in de burgerlijke stand1, 
alsook uit een rouwadvertentie in de 'Nooduitgave voor Sliedrecht en omstre-
ken' (redactie bureaux, Kerkstraat 4), verschenen 16-2-1945, dat Adriaan Ver-
steeg overleed op 13-2-1945 en daarmede zijn vrouw overleefde2, die over-
leed op 17-10-1936. Evenzeer valt te betwijfelen of de 'meidenmart' zoals hier 
verondersteld, zich toen al naar de haven had verplaatst, waar 'De Uitbrei-
ding' toen, vóór de bouw van café Korevaar, grotendeels een kale vlakte was. 
Verder blijft hier onvermeld dat Johan Hendrik Korevaar in 1912 reeds het 
woonhuis annex café aan de Parallelweg, genummerd E 7, zijnde 'De Planken 
Keet' overnam van zijn zwager Gerrit Jacob Versteeg, de broer van zijn vrouw 
Adriana, waarmee hij op 20-9-1912 gehuwd was.
Gaan we verder terug in de tijd dan zien we dat Adriaan Versteeg, de vader 
van Adriana en Gerrit Jacob nooit eigenaar is geweest van 'De Planken Keet' 
Uit mijn onderzoek in de notariële archieven blijkt dat de stichter van deze 
woning annex café, Bernardus Willem Koorevaar is, toevallig of niet, een oom 
van Johan Hendrik Korevaar. Bernardus koopt daartoe een stuk weiland van 
zijn moeder Cornelia Schipper volgens verkoopakte nr. 5934 d.d. 11-1-1883,3 
waarin de volgende passage te lezen staat:

Voor mij Johannes Marinus Geluk, Notaris gevestigd te Giessendam, is gecompareerd:
Cornelia Schipper, weduwe van Cornelis Koorevaar, zonder beroep wonende te Sliedrecht die verklaarde 
bij deze te hebben verkocht met waarborging voor alle evictiën en alle andere wettige stoornissen hoege-
naamd, aan Bernardus Willem Koorevaar, bouwman wonende te Sliedrecht, alhier mede tegenwoordig en 
die mede compareerende verklaarde in koop en eigendom te aanvaarden:

1 Zoals alle hier genoemde verwijzingen naar de burgerlijke stand of bevolkingsregisters te vinden in het Regionaal Archief  
 Dordrecht onder toegangsnr. 720
2 In het boek ‘Met Sliedrecht Verbonden’ door Ir. W. Bos, blz. 77, komen we dezelfde fout tegen 
3 Regionaal Archief Dordrecht nr. 642-108
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Van het aan haar comparante verkooperesse toebehoorende perceel weiland gelegen onder de gemeente 
Sliedrecht aan en over den tiendweg, zijnde het zuidelijke niet voor den aan te leggen Staatsspoorweg 
Dordrecht-Elst onteigende gedeelte van het kadastrale perceel dier gemeente Sectie B nommer 267, 
thans kadastraal bekend Sectie B nommer 1292 groot een bunder, drie vierkante roeden, zeventig vier-
kante ellen. Het noordelijke gedeelte ter lengte van dertig ellen vanaf den eigendom van den Staat zuid-
waarts opgemeten met uitzondering van een gedeelte aan de oostzijde ter breedte van zes ellen uit het 
midden van de oostwaartsche sloot westwaarts opgemeten, zoals is afgebakend, en welk gedeelte alzoo 
aan haar comparante verkooperesse in eigendom verblijft. (...)
Voor wie nog mocht twijfelen vindt in de notariële akte nr. 6047 gepasseerd d.d. 8-6-1883,4 het sluitend 
bewijs, waar aldus te lezen staat:
Voor mij Johannes Marinus Geluk, Notaris gevestigd te Giessendam is gecompareerd: Bernardus Willem 
Koorevaar, kastelein, wonende te Sliedrecht, aan mij Notaris bekend, die verklaarde ter leen ontvangen te 
hebben van en mitsdien bij deze wel en deugdelijk schuldig te zijn aan den Heer Jan Jordaan Drooglee-
ver, koopman wonende te Leerdam eene som van zevenhonderd gulden. (...)
Tot zekerheid en waarborg voor de teruggave en betaling van meergemeld kapitaal en der daarop te 
verloopen interessen, verklaart de comparant schuldenaar, ten behoeve van de schuldeischer of diens 
rechten verkrijgenden speciaal te hypothekeeren:
Een door hem schuldenaar nieuw gebouwd huis te Sliedrecht op en benevens den door hem bij acte den 
elfden Januarij dezes jaars voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Gorinchem, 
den zes en twintigste Januarij daaraanvolgende, deel 358 nommer 42 gekochten grond, thans nog uitma-
kende een noordelijk gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Sliedrecht B nommer 1292. (...) 
Voor de volledigheid hieronder het rijtje met opeenvolgende eigenaren van 'De Planken Keet' door de 
jaren heen met daarvoor aangegeven het jaar van aankoop, zoals dit uit de kadastrale leggers en nota-
riële akten is vast te stellen:

1883 Bernardus Willem Koorevaar (stichter)
1891 Jorinus Adrianus van der Vlies 
1909 Gerrit Jacob Versteeg
1912 Johan Hendrik Korevaar
1915 Mees van der Wiel
1924 Cornelis van der Vlies (eigenaar van 2 tot 16 mei 1924)
1924 Jacob Versteeg (geen familie van de Versteegen hiervoor genoemd)
1960 Johannes Alexander Nobel (stratenmaker)
1964 Gemeente Sliedrecht

4 Regionaal Archief Dordrecht nr. 642-108
5 Regionaal Archief Dordrecht nr. 708-1961/1991
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Na de verkoop van 'De Planken Keet' aan zijn zwager betrekt Gerrit Jacob Versteeg het huis met café Wijk 
A 97, in 1930 vernummerd naar A 82, staande naast de toegang tot het Fop Smit veer. Althans volgens 
inschrijving in het bevolkingsregister, betrokken bij zijn huwelijk op 3-5-1913 met Pieternella Kroon. Het-
zelfde pand als waar ook zijn vader, waarschijnlijk tot aan hun huwelijk herbergier was, zoals verderop 
te lezen valt. Dit pand moeten zij gehuurd hebben, want volgens de kadastrale leggers5 was dit in ieder 
geval van 1871 tot 1921 eigendom van Bastiaan den Dekker senior.
In dit café krijgt Gerrit Jacob Versteeg te maken met een ernstige steekpartij op zaterdagavond de 10e 
Januari 1920, zoals te lezen valt in het weekblad 'De Merwebode' van zaterdag 17 januari 1920:

Zaterdagavond, omstreeks tien uur, heeft in het café van G.V. in Wijk A, een ernstige vechtpartij plaatsge-
had. Zekere J.O. die niet gunstig bekend staat, maakte nogal rumoer, zoodat de kastelein V.
hem verzocht zich kalmer te gedragen.
O., die door deze waarschuwing in woede ontstak, trok het mes en stak V. in het gezicht, met als gevolg 
dat het mes door de lip drong, de tong verwondde en de keel kwetste. Hevig bloedend werd V. wegge-
dragen. Onmiddellijk werd telefonisch geneeskundige hulp ingeroepen, zoodat Dr. Zijp en even later Dr. 
Prins de Baat aanwezig waren. Overbrenging naar het ziekenhuis werd noodzakelijk geacht, zoodat de 
getroffene direct per auto daarheen werd vervoerd. Hoewel de toestand van V. eerst bedenkelijk werd 
geacht, door het groote bloedverlies, thans kan beterschap worden vermeld.
De dader werd later door de politie in zijn woning gearresteerd en maandag geboeid naar Dordrecht 
overgebracht.-

Buiten dit krantenbericht is hieronder een kopie van de originele bladzijde in het dagrapportenboek van 
de Sliedrechtse gemeentepolitie afgedrukt, ingeschreven de 11de januari 1920 door de inspecteur van 
politie, A. Snijders.
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Keren we even terug naar Adriaan Versteeg dan zien we aan de hand van het bevolkingsregister dat hij 
tussen 1880 en 1900 woont op het adres A18A, ca. 1896 vernummerd in A 71, in 1927 nogmaals in A 56. 
In de periode tussen 1900 en 1920 woonde hij van A 71 komende, achtereenvolgens op A 97, A 102 en A 
113. Tevens zien we in het 'Register van aanvragen van vergunning tot verkoop van sterken drank in het 
klein, deel 1' 6, daterend uit eind jaren 1800, dat Adriaan in 1884 in het pand A 71 een café met winkelne-
ring begint. Daarbij  neemt hij de vergunning over van zijn schoonvader, Adriaan Muilwijk, die naast hem 
woonde op A 18a, vernummerd in resp. A 70 en A 54. Het pand A 71 moet hij gehuurd hebben, omdat 
volgens de notariële akten, hij voor het eerst als koper van een woning voorkomt op 22 september 1908. 
Deze woning staande buitendijks, bekend als Wijk A 82, sectie J 2806, in 1927 omgenummerd in A 68 
heeft hij zelf volgens het bevolkingsregister nooit bewoond. Verder zien we in het register van aanvragen 
dat Adriaan op 23 maart 1903 de drankvergunning overneemt van Paulus Schlieker op het adres A 97 en 
aldus op dat tijdstip zijn intrek op dat adres moet hebben genomen.

6 Regionaal Archief Dordrecht nr. 708-1111
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In 1921 besluit Gerrit Jacob het genoemd café in wijk A 97 (of het toen reeds de naam 'Het Witte Paard' 
droeg is mij niet bekend) te verlaten door op 1 november van dat jaar het koffiehuis met bovenwoning 
gelegen in de Kerkbuurt, genummerd B 530 te kopen van Dingeman Rietveld. Echter, lang mocht hij hier 
geen plezier aan beleven, daar hij op 31 januari 1922 kwam te overlijden. Bij de boedelscheiding op 6 
juli 19227 komt het pand en inboedel van het café in volle eigendom van Gijsbert Antonie Schalk voor de 
somma van f. 20.000,--.  Deze was gehuwd, om de cirkel rond te maken, met Johanna Catharina Versteeg 
een zuster van Gerrit Jacob. Later zet de gelijknamige zoon van Schalk dit café voort.

Na afronding van dit gedeelte valt mij in het eerder genoemde boek “Met Sliedrecht verbonden” door   Ir. 
W. Bos, de volgende, onjuiste passage op in het hoofdstuk aangaande Gijs Schalk (blz. 46-47) en wel in 
de volgende twee fragmenten:
(...) In 1921 werd hij eigenaar van het café in de Kerkbuurt, dat in de volksmond gezegd 'boven aan de hel-
ling van de Stationsweg, was gelegen. Schalk kocht het pand van G.J. Versteeg, die het aan Dingeman 
Rietveld had verhuurd. (...) en verder: 
(...) De maand februari bracht het 50 jarig jubileum van café Schalk. (...)

Zoals hiervoor al aangegeven komt het pand op 6 juli 1922 officieel in bezit van Schalk en heeft Versteeg 
het pand nooit aan Dingeman Rietveld verhuurd, wat ook moge blijken uit de zin in notariële akte nr. 3224 
van inventarisatie, gemaakt op 5 april 19228 en luidt:
Heden den vijfden April Negentienhonderd twee en twintig, des namiddags drie uur, heb ik Jan Wouter 
van Bockel, notaris ter standplaats Sliedrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen mij 
bevonden te Sliedrecht in het huis wijk B nommer 530, het sterfhuis van na te noemen overledene, (...) 
tusschen nu wijlen den Heer Gerrit Jacob Versteeg, in leven caféhouder, (...)

Controleren we nu in 'De Merwestreek' wat Bos in de tweede alinea schrijft, dan zien we dat inderdaad 
het 50-jarig bestaan van café Schalk gevierd wordt op 22 februari 1971. Als we rekening houden met 
een eerdere in gebruik name van het pand B 530 door Schalk, dan in de boedelscheiding vermeldt, is 
het jubileum noch thans één jaar te vroeg gevierd. Het is zeer aannemelijk dat Schalk enkele maanden 
eerder hier zijn intrek nam, omdat volgens de repertoria van notaris Van Bockel, met verwijzing naar akte 
nr. 3313 d.d. 17 mei 1922, waarvan de inhoud kort samengevat luidt: Gijsbert Antonie Schalk verkoopt 
zijn huis, waarin café met erf en schuur in wijk D, alsmede koffiehuis inventaris, aan Adriaan Slob. Terwijl 
tevens in 'De Merwebode' van 13 mei 1922 in een artikel gesproken wordt over een vergadering van de 
Oranjevereniging in de bovenzaal van café Schalk en ook blijkt dat Adriaan Slob op 16 mei 1922 wordt 
ingeschreven op het adres van het door hem aangekochte huis met café, bekend als D 93. Verder is in 
de hier genoemde 'Merwestreek' foutief vermeld dat het café vóór 1921 eigendom was van wijlen G.J. 
Versteeg. Blijkbaar is men in de familie Schalk uitgegaan van mondelinge overlevering zonder officiële 
stukken te raadplegen.

Wat betreft de verwikkelingen aangaande Dingeman Rietveld nog het volgende: Vóór de verkoop van 
het pand B 530 aan Gerrit Jacob Versteeg wordt dit door Rietveld gesplitst, zodat het westelijk gedeelte 
ervan in zijn bezit blijft en genummerd wordt als B 530ged. Dit deel neemt hij zelf in gebruik als winkel, 
zoals uit het bevolkingregister (1920-1938) blijkt, waarin zijn beroep als koffiehuishouder doorgehaald is 
en daarna als winkelier wordt ingeschreven. Uit een nieuwjaars gelukwens in 'De Merwebode' d.d. 1-1-
1923 kunnen we opmaken dat hij handelde in sigaren, sigaretten, koffie en thee.
Als hij op 29-11-1928 vertrekt naar Rotterdam wordt B 530ged verkocht aan Bastiaan Nederlof Arieszn. 
Als na zijn dood het pand op naam van zijn enigst kind komt te staan, zijn dochter Leentje Johanna 
Nederlof, vindt in 1943 verbeurdverklaring plaats en wordt het op naam van 'Het Duitsche Rijk' gezet. Hoe 
komt het zover; wel op 3 maart 1943 wordt zij met acht van de tien Joodse onderduikers (twee wisten te 
ontsnappen) die zij in haar huis aan de Stationsweg, toenmaals nummer 32, verborgen hield, gearres-
teerd. Via kamp Vught werd zij weggevoerd naar Duitsland, waar zij uiteindelijk in het concentratiekamp 
Ravensbrück op 28 februari 1945 komt te overlijden. Haar Joodse onderduikers 

7 Regionaal Archief Dordrecht nr. 714-157
8 Regionaal Archief Dordrecht nr. 714-157
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Artikel in 'De Merwestreek' van 18 februari 1971
met genoemde onjuistheden
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waren daarvoor al omgebracht in de concentratiekampen Auschwitz en Sobibor. Na de oorlog wordt het 
pand B 530ged in 1947 aan de nalatenschap van Leentje Nederlof toegevoegd, waarna het in 1953 open-
baar verkocht wordt. De nieuwe eigenaar is dan Willem Boogaard, gehuwd met Elizabeth Schalk, een 
zuster van Gijsbert Schalk jr., die in 1952 na het overlijden van zijn vader het café voortzette. Zo kon het 
zijn dat het in 1957, nadat Simon de Wit, die al die tijd een winkelfiliaal dreef in dit pand en op dat moment 
er mee stopte, verbouwd werd tot lunchroom en in huur werd toegevoegd aan café Schalk.

Vermeldenswaard lijkt mij nog een voorval tijdens de oorlog. Jacob Versteeg die 'De Planken Keet' in 
1924 kocht van Cornelis van der Vlies, overleed op 27 januari 1944. Zijn weduwe, Martijntje de Korver, die 
daarna het café, ondertussen vernummerd in adres E 9, voortzette, kreeg op enig moment te maken met 
de Duitse bezetter. Doordat in het najaar van 1944 Sliedrecht min of meer in het front-gebied zou komen 
te liggen, omdat de geallieerden in het zuiden van Nederland steeds verder oprukten, streken steeds 
meer Duitse troepenonderdelen ter plaatse neer. Door de daarbij toenemende behoefte aan onderdak, 
goederen en etenswaren voor deze onderdelen, werden er steeds meer vorderingen door de Duitsers 
uitgevoerd. Daarop werd door de N.S.B. burgemeester Dhont besloten een bemiddelaar aan te stellen, 
n.l. Herman Hendrik Kragt, die als tussenpersoon tussen de Duitsers en inwoners c.q. winkeliers de vor-
deringen in goede banen moest leiden zodat de Duitsers niet ongebreideld hun gang konden gaan en 
zo nodig daarvoor een vorderingsbewijs kon afgeven. Na de oorlog wordt Martijntje de Korver verhoord 
door de P.O.D.9 in het onderzoek naar de dan als verdachte gekenmerkte Kragt, die beschuldigd wordt, 
o.a. van hulp of steun aan de vijand en legt hierover een getuigenverklaring10 af, zoals hieronder weerge-
geven:    

Getuige 47: Martijntje de Korver,
oud 66 jaar, van beroep caféhoudster, wed. van J. Versteeg, wonende te Sliedrecht, E 9, die verklaarde:
'Op 24 October 1944, kwam de mij bekende Kragt uit Sliedrecht aan mijn woning, vergezeld van een 
Duitsche militair, die mij mededeelde dat hij mijn woning alsmede het daarbij behoorende café voor de 
Duitsche Weermacht vorderde. Bij deze vordering was eveneens begrepen de geheele inventaris van het 
café en voor het grootste gedeelte de inventaris van mijn woning, zooals meubelen, bedden en keuken-
gerei. Tevens werd mij medegedeeld, dat ik dienzelfden middag om drie uur mijn woning en café verlaten 
moest hebben. Gelukkig had ik nog een gehuwde dochter in de gemeente Sliedrecht wonen, waar ik, 
toen heen gegaan ben. Ongeveer drie weken zijn de Duitschers in mijn woning en café geweest en toen 
het leeg kwam, was het niet toegestaan om mijn intrek daar weer te nemen. Kort voor de capitulatie ben 
ik er weer heen gegaan en toen vermiste ik verschillende voorwerpen, die de Duitschers waarschijnlijk 
meegenomen hadden. Door Kragt was een inventarislijst opgemaakt van die artikelen bij de Duitschers 
in gebruik en daar heb ik een afschrift van ontvangen. Toen ik weer terug kon komen in mijn woning en 
café, vermiste ik 6 gewone stoelen, 1 armstoel, 1 tafeltje, de gordijnen, 3 gordijnroeden, 1 hangklok en 
de kachel met kachelpijpen, dit alles toebehoorende tot de café inventaris. Uit de woning vermiste ik bij 
mijn terugkomst, de geheele vloerbedekking, een hangklok, een lamp, een fornuis met toebehooren, mijn 
keukengerei, 3 cocosmatten, 8 accu's, welke ik in gebruik had voor mijn huisverlichting en die opgeladen 
werden doormiddel van een windmolen, een haard en haardplaat, een groote spiegel en de gordijnen. In 
het geheel heb ik f. 70.-- vergoeding ontvangen.'  Na voorlezing en volharding teekent zij in concept.

w.g.  M. de Korver.

Zoals op alle afgelegde verklaringen contra Kragt, wordt hem ook hierop om zijn reactie gevraagd, waar-
van hier zijn antwoord:

Betreft getuige 47:  
'Het kan op 24 October 1944 geweest zijn, dat ik van het gemeentehuis te Sliedrecht, bericht 
kreeg, dat er Duitsche militairen in de woning van de weduwe Versteeg te Sliedrecht wilden en dat ik daar 
eens heen moest gaan. Toen ik daar kwam, waren er inderdaad Duitsche militairen en deze deelden mij 
mede, dat zij beslag gelegd hadden op de woning van de weduwe Versteeg alsmede het bij die woning 

9 P.O.D., na de bevrijding ingestelde Politieke Opsporingsdienst (tot 1 maart 1946)
10 CABR (Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging) nr. 33609 t.n.v. H.H. Kragt, Nationaal Archief Den Haag
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behoorende café. Bedoelde woning wilden deze Duitschers alleen over beschikken, daar zij behoorden 
tot de verbindingsafdeeling van de Duitsche weermacht en dit huis wilden inrichten voor den telegraaf-
dienst, zoodat daar geen buitenstaander in die woning mocht komen. Bedoelde weduwe werd aange-
zegd, dat zij binnen eenige uren haar woning met café moest verlaten, met achterlating van bijna den 
geheelen inventaris. Ik heb toen voor die vrouw een inventarislijst opgemaakt van de goederen die aldaar 
door de Duitsche weermacht in gebruik genomen werden en van deze lijst heeft die vrouw een afschrift 
van mij ontvangen. Toen de Duitschers in die woning trokken hebben zij beloofd, dat al de goederen door 
hen in gebruik genomen, teruggegeven zouden worden aan voren bedoelde weduwe, doch toen zij ver-
trokken, hadden die Duitschers den sleutel van bedoelde woning aan een andere afdeeling van de Duit-
sche weermacht gegeven, welke eveneens te Sliedrecht gelegerd was. Zoodoende kon die vrouw toen 
haar woning nog niet betrekken. Nadat eerstbedoelde Duitschers uit Sliedrecht vertrokken waren, was 
het mij al bekend dat er verschillende artikelen meegenomen waren. Ik heb voor deze vrouw een onder-
zoek ingesteld, om te trachten voor haar deze goederen op te sporen. Ik ben daar zelfs voor naar Rotter-
dam gegaan, omdat ik vernomen had, dat bedoelde Duitschers daar heen getrokken waren. Toen ik dan 
ook in Rotterdam den commandant van die afdeeling ontmoette, heb ik hem naar de vermiste artikelen 
gevraagd, doch die ontkende, dat er door zijn afdeeling goederen uit die woning meegenomen zouden 
zijn. Ik kon dan ook onverrichterzake naar Sliedrecht terug. Wel heeft bedoelde commandant erkend, dat 
hij de accu's uit die woning meegenomen had, doch beweerde, dat dit accu's van de weermacht waren, 
dus werden die niet terug gegeven.'

Als laatste, 'De Planken Keet' betreffende, de veronderstelling dat de naam 'spoorzicht' vanaf het begin 
zou zijn gevoerd lijkt het mij wenselijk hier te vermelden dat in een notariële akte11 uit 1910 deze naam 
voorkomt als die van het koffiehuis van Johannes van der Vlies, welke in die tijd gevestigd was op het-
adres E 4, zijnde de stationsrestauratie. Dus doet zich de vraag voor; hebben beiden tegelijkertijd deze 
naam gevoerd, of is deze bij 'De Planken Keet' in gebruik genomen nadat deze niet meer voor de stati-
onsrestauratie in zwang was. Overigens komt de naam 'spoorzicht' ook voor op een huizenplan tekening 
van de gemeente Sliedrecht gedateerd 2 november 1921 met wijzigingen in september 1928, waarbij 
deze naam staat toegekend aan het café B 530. Met veel fantasie zou je kunnen zeggen, dat vanuit het 
café, de Stationsweg uitziende, er zicht was op het spoor.

Detail van de notariële akte uit 1910 waarin gesproken over koffiehuis 'Spoorzicht'

11 Regionaal Archief Dordrecht nr. 882-257, 262
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In de notariële akte van boedelscheiding d.d. 23-3-1887 na overlijden van Cornelia Schipper, zien we dat 
nog een telg uit de familie Koorevaar in het caféwezen terecht kwam, namelijk een zuster van Bernardus 
Willem, genaamd Huibertje Koorevaar, weduwe van Leendert de Heer en herbergierster is te Dordrecht.

Blijft over, de vraag, is er bij de bouw van de spoorlijn een directiekeet geplaatst en waar heeft die eventu-
eel gestaan. Uit de eerder genoemde kadastrale leggers komt naar voren dat er een directiekeet gestaan 
moet hebben in de kadastrale sectie A 2618. Het antwoord daarop is te vinden in het Utrechts Archief, 
waar de archiefstukken van de spoorwegen bewaard worden. Hierin bevinden zich de koopakten van 
de onteigende percelen12 t.b.v. de aan te leggen spoorlijn Dordrecht-Elst, benevens die voor de bouw 
van de Baanhoek spoorbrug. Tevens vindt men daar het gehele traject van de spoorlijn  uitgetekend en 
ingekleurd op papier, waarna het op een soort tot harmonica gevouwen kartonnen  ondergrond gelijmd 
werd, zodat een prentenboek ontstond wat in de lengte kan worden uitgelegd13.
Het gehele traject werd daarbij wegens de lengte in verschillende boekdelen gesplitst, waarvan het  
eerste deel het traject Dordrecht-Giessendam omvat. Op deze zogenoemde grondtekening werden de  
onteigende percelen, huizen en schuren aangegeven met de kadastrale nummers, volgnummers der  
percelen, nummers der koopakten en de breedte der onteigening. 

12 Utrechts Archief nr. 922-713,714,715
13 Utrechts Archief nr. 922-772

Voorblad grondplan van het Sliedrechtse deel van de spoorlijn, 
beginnende op de toenmalige grens met Dubbeldam
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Zodoende was het gemakkelijk vast te stellen waar de directiekeet was ingetekend,namelijk ten westen 
van de aan te leggen spoordijk die moest aansluiten op de spoorbrug, aangegeven als een gestippelde 
rechthoek met genoemd sectie nummer 2618 (Nieuw), beslaande 98 ca. Dit alles is te vinden op een 
detail van de grondtekening, omvattende een deel van het noordelijk landhoofd van de brug, op de voor-
zijde van dit blad weergegeven. De daarop in grijs/groen getekende huizen en schuren binnen het rode 
gebied werden in 1881 gesloopt en omvatte in totaal 20 huizen en 5 schuren. In het midden van het rood 
gekleurde vlak is met een rode streep-stippel lijn het hart van de spoorlijn aangegeven, terwijl links op de 
tekening de dijk met de buitendijkse kavels te zien is. Gezien het werk en toezicht wat de bouw van de 
spoorbrug met zich meebracht is het dan ook logisch hier een directiekeet aan te treffen. 
Verder treft men op deze grondtekening geen directieketen of andere verblijven ten dienste van het per-
soneel aan. Dit terwijl uit het bevolkingsregister is vast te stellen dat in de jaren 1881,1882 en 1883 ca. 
55-60 personen werden ingeschreven onder Wijk D zonder nadere adres aanduiding, waarvan bij 4 van 
hen de toevoeging 'keet' werd vermeld. Gezien het beroep, herkomst en datum van in- en uitschrijving 
zou men hieruit kunnen afleiden dat zij met de bouw van de spoorbrug c.q. spoorlijn te maken hebben 
gehad. Nagenoeg al deze werklieden staan ingeschreven met vrouw en kinderen, zodat de vraag is waar 
zij precies gehuisvest zijn geweest. Wel komen op ditzelfde detail van de grondtekening nog twee keten 
voor onder de sectie nummers 2778 (Nieuw) en 2779 (Nieuw), doch volgens het register van kadastrale 
leggers zijn deze gesticht in 1886, te vinden binnen de oostzijde van het onteigende gebied, dus pas na 
het gereedkomen van de spoorlijn. Tenzij het kadaster hier een foutieve datum heeft opgevoerd, zullen 
deze keten een andere bestemming hebben gehad en waarvoor geen aanwijzingen zijn terug te vinden.
Om in het kader van dit schrijven niet in veronderstellingen met hetzelfde resultaat te vervallen zullen we 
het hierbij laten.

-----------------

Los van het voorstaande vond ik in het daarin genoemde CABR dossier t.n.v. H.H. Kragt nog een bijzon-
dere vordering van de Duitse Weermacht. In de periode 4 september t/m 19 oktober 1944 werden door 
de Ambtenaar ter Secretarie, de heer Van Wijngaarden, alle vorderingen, inkwartieringen e.d. op papier 
gezet en belandde na de bevrijding in dit dossier. De daaruit, hieronder opgenomen notitie leek mij een 
aardige aanvulling op het artikel in de 'periodiek' van de HVS van juli 2017, onder de titel 'Herbouw Syna-
goge Sliedrecht'

20 September 1944
Oude Synagoge in wijk A wordt door een Duitsche Wachkommando, een onderdeel van de Duitsche 
Wehrmacht in school I, bezet. Johan Stoop, Jan Steenstraat 78, die in dit gebouw een zakkenstopperij 
had, is aangezegd, dat hij zijn aanwezige materialen hieruit moet verwijderen.
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Vroeger had je stoelen met hout of matten zitting
Op zolder…. Een peertje met alleen maar een fitting
Een zeiltje op tafel, geen bordje voor je brood
En een kinderen dat ze hadden, elk huis een hele stoot

Den dijk nog niet geasfalteerd, alleen een paardenpad
Zodat je ’s avonds bij de buitendeur vlooien op je kousen had
De vrouwen breiden sokken van uitgetrokken wol
Op zolders sliepen we allemaal met één po, boordevol

 

Want de plee stond heel ver achter in de stoep
Als ’t regende, was dat een glibberige moddertroep
Een wasketel met veertig liter kokend sop
Daarmee werd gewassen, de hele keuken op z’n kop

Toch was er altijd nog tijd om een praatje te maken
Op de rand van de kuip besprak men het weer en andere zaken
Wie daar in die keuken niet allemaal zijn geweest!
Zelfs een klas met kinderen voor het bespreken van het feest

Ja, die keuken herbergde veel jonge en oude vrienden
Moeder was de kloek
Die gezelligheid vergeet ik nooit, want ’t was net een boeiend boek

Gedicht ‘Toen’
Sientje van Sinttruije
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Links de voormalige meelfabriek, opgeheven in 1935

Aan de havenkant in Sliedrecht worden in één 
van de hoogste gebouwen uit die gemeente - 
een voormalige meelfabriek - scheepssluitingen 
gemaakt. Dat is een werk voor specialisten. Het 
aantal bedrijven in ons land dat zich hiermee 
bezig houdt is zeer gering. Sinds hier in 1912 de 
eerste scheepssluitingen in het vuur gegooid 
en met de voorhamer op het aambeeld bewerkt 
werden, is te Sliedrecht een industrie tot ont-
wikkeling gekomen die in ons land zijn weerga 
niet heeft. Het is de grootste op dit gebied, met 
honderd werknemers en een groot afzetgebied, 
voor de helft buiten onze landsgrenzen gelegen 
(onder meer in België, Duitsland, Scandinavië en 
de Verenigde Staten).

Kleinzoons van de oprichter zetten nu het werk 
voort, dat zij van wijlen hun vader D. van Beest 
hebben overgenomen. De producten die zij 
maken spreken weinig tot de verbeelding, 
ofschoon ze bij miljoenen gebruikt worden als 
stalen verbindingsstukken - men zou ze schakels 
kunnen noemen - in tuigage op de meest uit-
eenlopende vaartuigen. Op jachten en oceaan-
reuzen, in de havengebieden, op baggerwerken 
en vissersschepen, aan liftinstallaties en bouw-

D. van Beest en Zonen
Specialisten in scheepssluitingen

Bron: Industrieel Palet, uitgave rond 1960

De sluitingenfabriek

werken, draden van heistellingen, sleepkabels 
van auto’s en zelfs aan de kettingen waar koeien 
mee vast staan in hun stal, overal ziet men die 
hartvormige of D-model sluitingen van de fi rma 
D. van Beest en zonen. Zij zijn vergrendeld met 
een schroefbout. Er zijn gevaarten onder met een 
gewicht tot 50 kg en een boutdikte van 75 mm, 
maar ook zeer kleine, verzinkte exemplaren die 
men bijna als sleutelring zou kunnen gebruiken.

Insiders als de heren Van Beest spreken over 
allerlei typen zoals oogbouten met of zonder 
borst, bouten met verzonken kop en moerbou-
ten. Aan variatie is geen gebrek. De sluitingen 
worden vervaardigd van stafi jzer dat in zo’n 25 
diktematen wordt aangevoerd, tussen de 75 mm 
en 5 mm.

Dankzij een doelmatige werkindeling en mecha-
nisatie kan men thans 50 sluitingen maken in de 
tijd die grootvader Van Beest nodig had om er 
1 met de hand te vervaardigen. De fabriek bevat 
een indrukwekkend machinepark - deels in eigen 
bedrijf ontworpen en vervaardigd met loeiende 
ovens met temperaturen tot 1400° C - een groot 
aantal persen enz. Overal ziet men de gloed van 
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roodgloeiend ijzer, dat de gewenst vorm krijgt 
onder de matrijzen. Transportbanden voeren de 
producten naar een enorm magazijn. Per week 
kan men ongeveer 80.000 sluitingen in totaal afl e-
veren aan grossiers en groothandelaren. Boven-
dien worden hier grote aantallen zogenaamde 
staaldraadkousen vervaardigd, die onder meer 
op jachten de lussen van draden beschermen.

Pas in 1920 is de eerste machine in gebruik geno-
men, thans doen ze bij tientallen in hoog tempo 
hun werk en de fabrikanten streven inmiddels al 
weer naar een vorm van automatisering. In hun 
directiekantoor hangt een soort drieluik van foto’s 
waarop de groei van het bedrijf in beeld wordt 
gebracht. Het ziet er naar uit dat daar spoedig 
een vierde foto bij moet komen.

Zoals op beide foto’s is te zien, was er veel handwerk in de fabriek



“Over . . . Sliedrecht” Juli 2018

41

Alblasserwaard, een Nederlands topmonument
Bron: Heemschut april 2002; R. Hulsman, journalist

De Alblasserwaard is tot historisch-geografi sch monument verklaard. Het had al de status van Belve-
dere-gebied. Naast voldoening over de status van beschermd gebied voor dit unieke Hollands polder-
landschap, is het ook even wennen. Dat geldt met name voor de gemeenten en bewoners die te maken 
krijgen met beperkingen bij bouwen, verbouwen en uitbreidingsplannen

Weilanden zover het oog reikt, alleen onderbroken door wat bosjes en doorsneden door smalle water-
lopen die worden gefl ankeerd door knotwilgen: dat is de Alblasserwaard. De brede rivieren de Lek, de 
Noord en de Boven-Merwede begrenzen het gebied aan drie kanten, terwijl aan de oostkant de kleinere 
waterlopen de Zederik, het Merwedekanaal en de Beneden Linge de grens met de Vijfheerenlanden 
afbakenen.
De bebouwing in de Alblasserwaard concentreert zich aan de randen langs de oeverwallen van de grote 
rivieren, en in de binnenwaard langs de kleine veenstromen en vaarten. De hoofdlijnen van de polder 
zijn te herleiden tot de middeleeuwse ontginning, toen rechte stukken moerasland in cultuur werden 
gebracht. Vanaf de vaste grond aan de rand van het veen, meestal een oeverwal, werden smalle per-
celen van ongeveer 1250 meter diep uitgemeten. Voor de waterafvoer werd een uitgestrekt stelsel van 
waterlopen gegraven. Deze en andere waterstaatkundige elementen als dijken, tiendwegen en kades zijn 
tot op de dag van vandaag terug te vinden in het grootste deel van het gebied. Ook de molens, die het 
polderwater op peil houden en de boerderijen, zijn gezichtsbepalend voor de waard. Het molencomplex 
bij Kinderdijk is vanwege zijn grote cultuurhistorische waarde in 1997 op de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO geplaatst.
Het hierboven geschetste beeld van de Alblasserwaard geldt niet voor de rand tussen de A16 en de 
Beneden-Merwede. Dit gedeelte is sterk verstedelijkt en geïndustrialiseerd. De dorpen Papendrecht, 
Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam zijn uitgedijd en vormen tot aan Gorinchem een bijna aaneenge-
sloten strook bebouwing.
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Lintbebouwing
Ten noorden van de A16 overheerst het landelijk karakter. Langs de Lekdijk is vrij intensief gebouwd, met 
een dichtere concentratie in de dorpen en stadjes. In de dorpen in de binnenwaard is de bebouwing 
veelal opgezet in de vorm van dubbele lintbebouwing aan weerszijden van de riviertjes en kanalen. In het 
dorpje Noordeloos is dat bijvoorbeeld prachtig te zien. Ook langs de Alblas en de Giessen is de karak-
teristieke lintbebouwing goed bewaard gebleven. Daarachter begint het open weidelandschap, waar 
aan de horizon kleinschalige bebouwing opdoemt met als hoogste punt een kerktoren of een molen. De 
tegenstelling tussen dichte lintbebouwing en open weidelandschap vormt een van de grootste charmes 
van de Alblasserwaard.
Andere bijzondere landschapselementen zijn de hoger gelegen gedeeltes in de binnenwaard. Deze zoge-
noemde donken zijn de toppen van hoge rivierduinen, die aan het eind van de laatste ijstijd, rond 8000 
voor Christus, ontstonden toen West-Europa één grote zandvlakte was. Later werd het zand bedekt door 
een dik veenpakket, waar alleen de hoogste toppen van de zandduinen bovenuit staken. Voorbeelden 
van donken in de Alblasserwaard zijn de Schoonenburgse heuvel bij Streefkerk, die 3,90 meter boven 
NAP ligt, en de donk ten noorden van Brandwijk, die 4,70 meter boven NAP ligt. Ook Hoornaar en Hoog 
Blokland zijn op donken ontstaan.

Driedubbele bescherming
Behalve aan de zuidelijke rand heeft de Alblasserwaard geen rijkswegen en grootstedelijke nieuwbouw. 
Toch zijn er wel verstoringen, bijvoorbeeld in de vorm van grootschalige bedrijven, terreinen met vakan-
tiehuisjes en gemoderniseerde boerderijen. Door de nabijheid van de Randstad is de kans groot dat de 
bebouwing en verrommeling verder om zich heen zullen grijpen zodat het ruimtelijk karakter verloren gaat. 
Om dat te voorkomen is aan de Alblasserwaard met een drievoudige waardestelling de hardst mogelijke 
beschermingsgraad toegekend. Allereerst heeft het gebied als onderdeel van het Groene Hart de status 
Nationaal Landschap gekregen. Vervolgens is de waard tot Belvedere-gebied verklaard: een waardevol 
landschap waarvan de cultuurhistorische kwaliteiten beschermd en versterkt worden. Tenslotte wordt 
een tweede gedeelte, een gebied ten noordwesten van Gorinchem, voorgedragen voor plaatsing op de 
Werelderfgoedlijst. Voor gebieden op de Werelderfgoedlijst geldt dat de kenmerkende eigenschappen 
behouden moeten blijven voor de toekomstige generaties. Ze mogen optisch niet veranderen.

Ingrijpende gevolgen
De driedubbele bescherming heeft voor de Alblasserwaard ingrijpende gevolgen. Er zal een restrictief 
beleid worden gevoerd, de bouwontwikkeling wordt aan banden gelegd, verstedelijking is uit den boze. 
De provincie Zuid-Holland zal onder regie van het Rijk een ontwikkelingsstrategie voor de streek uitwer-
ken die handhaving van de karakteristieke identiteit moet waarborgen. Niet alle bouwactiviteiten behoren 
tot het verleden, want rondom de bebouwde kernen worden kleine rode contouren getekend waarbin-
nen bebouwing, zowel voor woningen als voor industrie en bedrijven, op beperkte schaal mogelijk blijft. 
Nieuw is dat leeggekomen boerderijencomplexen als rode gebieden erkend kunnen worden, mits de 
bebouwing van beeldbepalend historisch belang is. De nieuwe bestemming moet een rendabel gebruik 
van de gebouwen garanderen, waardoor instandhouding op de langere termijn gewaarborgd is. De 
beeldkwaliteit dient gehandhaafd te blijven, de rommel gesaneerd en uitbreiding is hooguit in beperkte 
mate mogelijk.
Een ander speerpunt van het beleid is de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Joseph van der Haagen, 
directeur juridische en ruimtelijke zaken van Heemschut, verwoordt het als volgt: “Het landschap moet 
mooier en aantrekkelijker worden en de geschiedenis moet zichtbaar blijven.” Beken en veenlopen zullen 
een natuurlijker verloop krijgen en waar mogelijk worden landschapsverstoringen ongedaan gemaakt.
De hele operatie bevindt zich in het stadium van beleidsvoorbereiding. Alle rode contouren moeten in 
2005 vast liggen en vervolgens vertaald worden naar gemeentelijke bestemmingsplannen. Mocht bij 
controle blijken dat deze plannen niet voldoen aan het nationale programma van eisen, dan zal het Rijk 
ingrijpen. Van der Haagen noemt deze benadering een mijlpaal: “Na negentig jaar is het zover dat er van 
rijkswege een juridisch bindend beleid op een landschap wordt losgelaten. Het gaat nu eens niet om 
afzonderlijke objecten, maar om gebieden. “Het betekent een breuk met de monumentenzorg zoals we 
die tot nu toe kennen, een monumentenzorg waarin afzonderlijke objecten als een boerderij, een molen 
of een sluis worden beschermd. Bescherming van een heel gebied is van een andere orde. Dat vereist 
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denken in landschappen. Het gaat om het landschap in historisch-geografi sch opzicht om het totaal. Van 
der Haagen: “Binnen de reguliere monumentenzorg verzamelt men postzegels, het gebied als totaliteit 
valt buiten het gezichtsveld. Binnen de planologische monumentenzorg wordt juist het landschap aan-
gewezen als beschermenswaard.” 

Planologische burgeroorlogjes
Van het macroniveau van het landschap wordt het beleid vertaald naar het microniveau van de gemeen-
telijke bestemmingsplannen. Een van de grootste opgaven waar Rijk en Provincie voor staan is te zorgen 
dat Belvedere ook op lokaal niveau steun krijgt. Cultuurhistorisch ruimtelijk denken is nog onvoldoende 
gemeengoed bij gemeentelijke planologen, monumentencommissies en adviesbureau’s. Men is het er 
volgens van der Haagen op gemeentelijk niveau wel mee eens dat Nederland mooier moet worden, maar 
als het om concrete zaken gaat, zoals de bouw van huizen of de ontwikkeling van recreatiegebieden, 
dan wordt het een moeilijke keuze tussen ecologie of economie, cultuur of consumentisme. Een centrale 
ingreep was nodig, omdat lokale wethouders de afgelopen jaren te weinig hebben gedaan om het slui-
pende verval en de verloedering van het landschap te stoppen: “Als het private belang moet wijken voor 
het algemene belang, kan de slag op de vierkante meter nog wel eens tot planologische burgeroorlogjes 
leiden in de diverse gemeenten.” 
De grote vraag is nu wat de gemeenten gaan doen. Plegen ze lijdelijk verzet of zullen ze het  nieuwe 
ruimtelijke ordeningsbeleid van harte ondersteunen? Over vijf jaar zullen we het weten.
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Scheepswerf Volker
Wout van Rees

Wie heeft er ooit gehoord van scheepswerf Volker, die begin jaren 1900 in Sliedrecht gevestigd was?
Anton van Tuijl (Toontje, bij Sliedrecht toen en nu) heeft mij hiermee op weg geholpen, want hij had al 
het nodige speurwerk gedaan.

In  het telefoonboek van 1905 staat de eerste vermelding: A.F. Volker Czn., scheepswerf, dwarshelling, 
achter (het huis) C 381, telefoonnummer 54.

Welk huis was dit en waar was dit te vinden?

Dit was de woning C 381, na hernummering in 1931 C 538 en na hernummering in 1966 Molendijk 190
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Waar stond deze woning op de Molendijk?

Een omgevingsfoto van de woning C 381; deze woning heeft gestaan waar aan de rechter kant de auto staat; 
thans is dit het opslagterrein van ABB

In de Dordrechtsche Courant van 1 januari 1903 wordt melding gemaakt van een nieuwe scheepswerf 
‘De Molenplaat’ (A. Volker).
Dus in de loop van het jaar 1902 is Volker met de werf begonnen

Volgens de telefoonboeken van 1905 tot en met 1914 blijft C 381 het adres en woonhuis van A.F. Volker 
Czn.

Overigens, deze Volker heeft (waarschijnlijk) zakelijk niets te maken met Adriaan Volker van de bekende 
baggermaatschappij. Niettemin is er wel een familieband want Adriaan Filippus Volker (1847-1911) was 
een neef van Adriaan Volker (1827-1903)

In het telefoonboek van 1915 wordt voor het eerst melding gemaakt dat het niet meer
A.F. Volker Czn. is, maar Gebrs. Volker AFzn., dwarshelling, scheepsbouw en baggermateriaal, telefoon-
nummer 54. Dit zijn de gebroeders A. en T. Volker.
In de telefoonboeken van 1915 tot en met 1925 blijven deze benaming en adres gehandhaafd.

De werf is in 1925 verkocht aan de Gebr. Ceelen en komen we  voor het eerst in het telefoonboek van 
1926 het volgende tegen: Gebr. Ceelen, constructiewerkplaats C 381, telefoonnummer 169.
Dit loopt door in de telefoonboeken tot en met 1930 en is Ceelen daarna terug te vinden in de Oranjes-
traat op nummer 16.
Hoe het verder met Ceelen gegaan is, laten we hier buiten beschouwing, maar uiteindelijk heeft bagger-
maatschappij Adriaan Volker, die al op het Plaatje zat, dit terrein van Ceelen gekocht.
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Tot zover de route uit de telefoonboeken, waaruit blijkt dat de scheepswerf slechts 22 jaar bestaan heeft.

Waar was het terrein van de scheepswerf te vinden?

Op deze foto ligt links het baggermaterieel van Baggermaatschappij Adriaan Volker met op de voorgrond 
de werkplaats en in de rechter onderhoek het bruggetje over het Klein Diepie.
Aan de rechter kant is de scheepswerf van Volker te zien; gelet op het A-frame moet er op de dwarshel-
ling een zuiger staan en ligt er een (elevator)bak te water.

Een aantal wapenfeiten van nieuwbouw komen we tegen in de Dordrechtsche Courant; helaas heb ik in 
de Merwebode’s uit die tijd niets terug kunnen vinden.
Hieronder een aantal berichtgevingen uit de Dordrechtsche Courant:

De Dordrechtsche Courant van 1 januari 1903:
Gisteren is van de nieuwe scheepswerf ‘De Molenplaat’ (A. Volker) met goed gevolg te water gelaten een 
stalen vaartuig, groot 16 last, genaamd ‘De Twee Gebroeders’ voor rekening van den heer A. de Vroomen 
te Sliedrecht.

De Dordrechtsche Courant van 15 juli 1903:
Gisteren is van de werf van den heer A.F. Volker Czn. met goed gevolg te water gelaten een zuiger eleva-
tor. Klepbak groot 234 M3, gebouwd voor rekening van den heer A. Volker Lzn.

De Dordrechtsche Courant van 28 augustus 1906:
Nadat op de scheepswerf van den heer A.F. Volker de bakken voor Egypte (200 M3) waren te water gela-
ten, is de kiel gelegd voor 2 brugschepen voor Vreeswijk en na het afl oopen van een elevator-klepbak 
(180M3) voor rekening van de fi rma A.F. Volker is een aanvang gemaakt met den bouw van 15 elevator-
bakken van 60 M3 (Amsterdamsche Ballastmaatschappij). Ook op de andere werven van Rees en Baars 
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heerscht groote drukte. Ontzaggelijke hoeveelheden ijzer worden voor den scheepsbouw van elders 
aangevoerd.

De Dordrechtsche Courant van 23 februari 1909:
Van den scheepswerf van den heer A. Volker is de laatste der vier klep- en elevatorbakken, die voor reke-
ning der fi rma van Hattum en Blankevoort te Beverwijk gebouwd zijn, met goed gevolg te water gelaten. 
Deze reuzenbak, de grootste die tot heden in Europa gebouwd is, heeft eene laadruimte van 415 M3. Voor 
rekening der zandleverantie te Rotterdam is een aanvang gemaakt met het bouwen van 20 elevatorbakken 
van 60 M3.

Beeldbank Nederlands Instituut voor militaire Historie:

De sleepboot ‘Overijssel’ is in 1921 
gebouwd bij bouwwerf Gebr. Volker 
te Sliedrecht voor Nederlands Indië. 
Vermogen 750 PK.

Op de site www.marhisdata.nl wordt 
de bouw van de volgende schepen 
nog vermeld:
in 1919 twee vrachtschepen van ca. 
50,--m. lengte (Jan van Brakel en Jan 
van Galen); in 1920 het vrachtschip 
‘Grevelingen’ van ca. 50,-- m. lengte; 
in  1921 de sleepboot ‘Groningen’ met 
een vermogen van 750 PK.

De Dordrechtsche Courant van 5 december 1925:
We vernemen dat de scheepswerf der fa. Gebr. Volker aangekocht is door de heeren Gebr. Ceelen, die 
daarop constructie-werkplaatsen zullen vestigen.

Dit is dan het laatste krantenartikel over scheepswerf Volker.
Gezien het aantal schepen, sleepboten en baggermateriaal dat op deze werf gebouwd is, was de werf 
van Volker toch niet zomaar een werfje langs de Sliedrechtse dijk, maar een werf waar fl inke schepen 
gebouwd werden.
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‘Iedereen die hier woont zegt: 
ik had dit vijf jaar 

eerder moeten doen’

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

stijlvol en onbezorgd wonen

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

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

van faciliteiten en services die het leven veraangenamen en vergemakkelijken. 

Indien nodig is zorg beschikbaar.
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  Naeltwijck                  Lockhorst               Niemants Vrient 

1920 
Wijk B - omgeving van cafe Slob, thans de Klok 
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Luchtfoto van de omgeving van de spoorlijn op Baanhoek


