Sloop van het pand aan de Stationsweg.
Een lijstje met de droevigste foto van Sliedrecht. Gerrit zet het
afgebeelde pand bovenaan. Een terechte keuze, zowel ten
aanzien van het menselijk leed dat er zich afspeelde als de
neergang van het mooie pand, Stationsweg 32 (toen
genummerd 42). De woning is na 1975 in gebruik geweest als
koffiebar ‘Het Luik’ van Youth for Christ. In 1990 is het pand
helaas gesloopt om ruimte te maken voor ontwikkelingen
rondom de Bonkelaar.

LIJSIES: het droevigste huis van Slierecht
Aan ’t end van ’n jaer worre naer goed gebruik aanderande
lijsies opgesteld: ’t beste versie, de vervelenste tv-reclaome, de
sportman/sportvrouw en ’t woord van ’t jaer en zô zou ’k dut
stuksie wel hêêmel vol kanne schrijve met aallerlaai
lijsiesonderwaarepe.
Ik het ’r dut jaer ok êêntjie gemaokt. ’t Lijsie hiet: het
droevigste huis van Slierecht. Zonder êênige twijfel is dat
Stesjonsweg 32. Waerom? Ik leg u dat graeg uit. In juli dut

jaer zijn ’n paor mense begonne met ’n geldinzaomeling om in
Slierecht – net as in al meer as 100 Nederlanse steeje en
durrepe ’t gevaal is – zôôgenaomde Stolpersteine te (laete)
legge. Stolpersteine of zôôas de initiatiefnemers graeg in ’t
Nederlans zegge: struikelstêêne. Ik heb daer al is êêder ’n
diëlectstuksie (nr. 1175 Struikelstêêne) over geschreve.
Struikelstêêne zijn klaaine monementjies die in ’t trewar worre
gelege. Ze markere plekke waer in de 2e WO Joodse inweuners
zijn opgehaold en daernae omgebrocht in êên van de Duitse
concentraosiekampe. Naest die voor de Joodse inweuners is in
Sliedecht beslote zô ’n monementjie ok te plaetse bij de
voormaolige weunadresse van de 11 Slierechse Merwegijzelaers
die wiere opgepakt bij de razziao van 16 maai 1944 en ok nie
meer trugkwamme uit Duitse gevangeschap.
’t Afgelôôpe haalef jaer zijn over de weggevoerde Joodse
femilies en de mêêste Merwegijzelaers verhaole verschene op
de speesjaole facebook-site:
https://www.facebook.com/struikelstenensliedrecht
Daer staot ok ’t verhaol over Stesjonsweg 32. ’t Huis wor –
suns begin jaere ’20 - beweund deur (want ongetrouwd)
mejuffrouw Leentjie Nederlof. ’t Huis is grôôt genogt om
kosgangers te houwe en dà doe ze dan ok. De Joodse femilie
Van Gelderen trek maert 1941 officieel bij heur in. De femilie
kom uit Rotterdam en kies Slierecht omdat hier veul femilie
weunt. As Jacques van Gelderen, de vaoder van ’t gezin, in d’n
Biesbosch perbeert ’n onderduikadres voor de familie te vinge,
wordt ie gearresteerd (augustus 1941). Snel daernae worre ok
z’n vrouw en hullies zeuntjie naer Rotterdam gebrocht; daer
vendaen gaon ze naer Westerbork om uitaaindelijk in Duitsland
te worre vermoord.
As ’t voor de Jode in ons land aalsmor moeilijker wordt, biedt
Leentjie heur weuning aan as onderduikadres. Zeker 10 Joodse
onderduikers vinge bij heur onderdak. Maor dà gehaaim wor
verraeje aan de Duitsers en op 3 maert 1943 worre 8
onderduikers gearresteerd; twêê hebbe d’r dan al wete te
ontkomme. Ok deuze 8 mense komme aallemael om in Duitse
kampe. En vanwege heur hullep aan de Jode belandt ok

Leentjie op ’t Slierechse pliesiebreau. Heur lot leg evenêêns in
’n Duits kamp.
Twaolef mense zijn in tetaol vanuit dat adres naer Duitsland
getransporteerd en nie meer truggekomme.
Ik kà me een droeviger huis in Slierecht nie voorstelle.
Gert

