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Sliedrechts poldergemaal.
De geschiedenis van een dieselgemaal in Polder Sliedrecht en
hoe mijn oom Theo Bons daar als machinist op terecht kwam.
Recent verscheen

er een oproep

nale Gemalenstichting
heerenlanden

van de Regio-

Alblasserwaard

die op zoek waren

gers om het dieselgemaal
Bleskensgraaf

en Vijf-

naar vrijwilli-

Polder Sliedrecht

bij

in stand te houden.

onder èèn voorwaarde,
Wijngaarden

namelijk

dat

moest beloven "ten eeuwige dage"

uit de Sliedrechtse

Binnenvliet

te blijven. Toen

dat beloofd was is er een nieuwe watermolen
met heul gebouwd

voor het bemalen van de

polder Wijngaarden.
Deze oproep trok mijn aandacht.

U moet weten

dat mijn Oom Theo Bons, na zijn trouwen

met

toe aan de Sliedrechtse

Martina

Smits, bij dit gemaal gewoond

gewerkt

heeft. Voor mij redenen om eens uit

te zoeken hoe zij daar terecht

kwamen,

en
maar

ook om wat te weten te komen over de molens
die daar stonden
geschiedenis

gebouwd

met de aanduiding

Noordmolen,
Sliedrechtse

Binnenvliet,

bemaalden.

èèn, daarna drie, aangeduid
Middelmolen

welke

Eerst was het er
als Noordmolen,

en Zuidmolen.

en in 1973 waren praktisch

Kleine-of

verdwenen.

ondertoren

1875 afgebrand,

met als inrichting

en Zetelkruier

grondkruier

gebouwd,

maar deze is in

waarna een ronde stenen

is gebouwd.

Toen er overgegaan

werd op een stoomgemaal
steenkruier

een waterscheprad.

alle restanten

Ter plaatse is ook nog eens een

houten grondzeiler

de

bij Bleskensgraaf.

met als status Poldermolen,

had een Vierkante

Rond 1883 raakten de molens buiten gebruik

is in Polder

met als standplaats
Binnenvliet.

Deze windmolen

Polder Sliedrecht

en het gemaal zelf. Wat in de

is terug te vinden, is dat er rond

1455 een Wipmolen
Sliedrecht,

In de loop der jaren nam het aantal wipmolens

gesloopt

werd deze

en deed het onderste

gedeelte dienst als woning voor de machinist
van het gemaal.
Het is zo rond 1883 dat een stoomgemaal
de molens ging vervangen.
stoomaandrijving

verdwenen.

een dieselgemaal

voor in de plaats welke tot

JI

Deze Kleine-of

Noordmolen

met de Middel- en Zuidmolen
waterhuishouding

zorgde samen
voor de

van de polder Sliedrecht.

Later, in juli 1457, vond er een afscheiding
van de polder Wijngaarden.
aan Wijngaarden
Wijngaardse
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Dit gebeurde

plaats

echter

Helaas is de
In 1923 kwam er

1978 zijn diensten
een elektrisch

verrichten.

Vanaf 1978 houdt

In 1923-1924 vond er opnieuw
het bemalingsysteem

gemaal het water op peil.

Maar het unieke oude dieselgemaal
zien. Ook bestaat de mogelijkheid
onder begeleiding

is er nog

dagen nog in werking te
om als groep

gemaal te bekijken (bij belangstelling
unieke tweecilinder

Zo verrees naast het bestaande

stoomgemaal

de unieke tweecilindrische

4-tact

Bronsmotor.

wil ik dit

bestaat uit een

motor van Brons met

Deze kan een vermogen

van 110 PK. bij 225 omwentelingen
direct gekoppeld

aan een Stork-

centrifugaalpomp

met dubbele

waarbij

de ketel had

van een gids, dit unieke

graag regelen). Dit dieselgemaal
verstuiverbak.

afgekeurd.

in

plaats. Dit kwam doordat

de Dienst van het Stoom-wezen
steeds en bij bepaalde

een wijziging

leveren

per minuut,

instroming

de zuigbuis een diameter

heeft van

90cm. Deze motor is enig in zijn soort in
Nederland.

Eengedenksteen herinnert nog aan deze
verbouwing door het toenmalige bestuur, met
J.L.Avan Haatten als voorzitter.
Zoals gezegd is daarna de stoommachine
ontmanteld

en afgevoerd,

en ook de

schoorsteen

viel onder de slopershamer.

Hierbij kwam de functie als stoker te vervallen.
Machinist

Martinus

de Bode maakte de

overgang van stoom naar olie (diesel)nog

net

mee en bleef in dienst van de Polder Sliedrecht
tot zijn pensionering

De stoommachine.

werd (en hier komt hij dan! ) Theo Bons (zijn
doopnaam

Eerst waren er dus de drie poldermolens,
toen het nieuwe stoomgemaal
functioneerde,
dienstwoningen.

en in te richten als

De Middelmolen

werd woning

en de Zuidmolen

de stoker van het stoomgemaal.
werd in 1887 begonnen
Sliedrechtse

Theo Bons was de jongste zoon van P.C.Bons,

besloot men de stenen Middel- en

voor de machinist

Matheus jacob),

maar

naar behoren

de Zuid molen te ontmantelen

in 1949. Zijn opvolger

voor die van

Aan dit karwei

en was gegund aan de

molen maker Frederik Streefkerk, die

dit voor een prijs deed van 1600,- gulden!

welke eigenaar was van het gelijknamige
baggerbedrijf

uit Sliedrecht.

Vader P.C (Piet)

Bons had vijf zonen en drie dochters,

en Jaap kwamen
gewerkt

in het bedrijf. Of Theo er ooit

heeft is mij niet bekend. Hij was dus de

groeide op aan de Havenstraat,
ging bedienen
vertrek

was machinist

1910 gewerkt,
(had ervaring

en daarna Martinus
met stoommachines

bij L.Smit en Zn)

in 1920. Hij
en trok veel op

met zijn beste vriend Piet Breedveld

P.Huis. Na zijn

heeft P.C.Kruys er tot zijn pensioen

van het transportbedrijf)
in

waren.

Twee van zijn zonen, te weten Piet (mijn vader)

jongste van de zonen, geboren

De eerste man die het nieuwe "watermesjien"

waarvan

twee zonen op jonge leeftijd overleden

verkering

met Martina

(bekend

In 1943 kreeg Theo
(Tini) Smits, dochter

de Bode

Willem Smits en Cornelia Notenboom.

opgedaan

hadden een boerderij

van

Deze

langs de dijk, zoals er toen

nog vele waren.
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(het

oorlog waren er geen woningen

voor de vele

was oorlog) er was weinig te eten, en ook weinig

Omdat de jaren 1943 en 1944 slecht waren

jonge stellen die wilde trouwen.

Uiteindelijk

arbeid, hielp Theo zijn aanstaande
op de boerderij.

schoonvader

Bij controle van de Duitsers,

ontving Theo een tip dat een machinist

op het

gemaal gezocht werd, met bijpassende

woning.

welke steeds meer jonge mensen nodig hadden,

(de omgebouwde

zagen zij ook Theo op de werf lopen. Vader

mei 1949 trouwden

Smits zei: Hij is mijn zoon en werkt op de

wonen. Hier kregen zij drie kinderen,

boerderij

(1950) Willem (1953) en Cornelia (1954).

Doordat

boeren nodig waren voor de

eerste levensbehoefte,

molen) Hij solliciteerde

en in

zij en gingen op het gemaal
t.w. Piet

mocht hij blijven. Na de

Het erf van het gemaal met op de voorgrond een kippenschuur.

De tot woning
omgebouwde molen

Watersnoodramp van 1953.

het dieselgemaal
beginnen.

Met de watersnoodramp

van 1 februari

1953

bewees het gemaal grote dienst. Door een
breuk in de dijk in Papendrecht

stroomde

gehele gebied van het waterschap
net droog. Toen men uiteindelijk
1953 het gat in de rivierdijk
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Dit betekende

hard werken voor

Theo Bons en draaide het gemaal dag en nacht.
Gelukkig was de gepensioneerde

het

Nederwaard

onder water. Het gemaal daarentegen

direct met droogmalen

machinist

Marinus de Bode bereid tijdens die bewogen
periode de helpende

hand te bieden.

bleef nog

op 5 februari

wist te dichten

kon

In 1958 is Theo en zijn gezin naar Australië
geëmigreerd,

waar zij een boerderij

begonnen.

Dit is hun, na eerst hard te hebben gewerkt,

Er bleef uiteindelijk

goed gegaan, en kon Theo op zijn 58e gaan

trotse molen. In 1979 viel ook het dieselgemaal

rentenieren.

uit de gratie, en werd vervangen door een geheel

Na die periode zijn zij nog enkele

keren naar Holland gekomen,

een ruïne over van de eens zo

automatisch

voor familie

werkend elektrisch watergemaal.

bezoeken. Tijdens een van die bezoeken
lunchten

Het is nu stil geworden

ze bij mijn ouders thuis, waarop ik

rond de molenstomp

oom Theo vroeg, of hij het leuk zou vinden, nog

en het gemaal. Over blijft de herinnering

eens bij het gemaal te gaan kijken. Alsof ik zijn

stukje waterschapgeschiedenis,

gedachte

persoonlijk

had geraden,

hij ging direct mee.

Toen wij daar arriveerden
klein momentje

heeft.ja

alleen bij het gemaal staan. Ik

zie hem daar nog staan, stilletjes
roken. Achteraf

een sigaretje te

was het zijn afscheid, want hij

is er nooit meer teruggekomen.
Australië

en voor mij

dat ook oom Theo er zijn steentje

aan bijgedragen

wilde hij even een

aan dit

Geraadpleegde bronnen:

In 1992 is hij in

overleden.

Nog even terug naar het gemaal en de molens.
In 1973 is de Middenmolen

gesloopt

vertrek van de laatste molenaar

en na het

in sterk verval. De

Sliedrechter

(van de Groot Schagen

L.5chagen

BV) kocht de voormalige

Zuidmolen

grond om er een buiten-of

zomerverblijf

te maken. Helaas kwam hij na

de koop te overlijden
op losse schroeven

tot huizenzee. Ir. W.Bos

en polders van Zuid Holland.

1974.

Archief Hoogheemraadschap

Groot Alblasserwaard

Archief Polder Sliedrecht, gemeente Sliedrecht
lIustraties

met

bijbehorende

waterschappen

De Klaroen, september

Pieter de Krey

viel ook de Zuid-molen

Waterkeeringen,
Van Hennepland

van A.Korpel.

c.A. de Bode, Bleskensgraaf
• j. van Heukelum, Alblasserdam.
Molen-database.org

zodat de renovatieplannen

• Memories of my live, by Martina

Bons (Australië)

kwamen te staan.
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